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§ 110 Dnr 00005/2021  

Godkännande av dagordning 2021 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Dagordningen godkänns med tillägg för ärende Budget 2022 samt ELP  

    2023-2024       

Yrkanden 

László Gönczi (MP) yrkar på att Budget 2022 samt ELP 2023-2024 läggs till 

på dagordningen.     

Propositionsordning 

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

ärendet Budget 2022 samt ELP 2023-2024  läggs till på dagordningen och 

finner att omsorgsnämnden bifaller detta.     

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 111 Dnr 00006/2021  

Förvaltningschefen informerar 2021 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet          

Sammanfattning av ärendet 

 Läget på förvaltningen 

 Sommaren överlag bra, i första semesterperioden några avhopp av 

vikarier och på grund av sjukskrivningar. Bemanningsenheten har 

haft öppet under juli månad på försök (tidigare år stängt). Både 

chefer och medarbetare har upplevt en trygghet i detta. 

 Rehaborganisation, rekrytering av chef pågår gemensamt med 

Region Gävleborg. 

 Vaccinering. 

 Beslut har kommit 2021-06-28 i Arbetsmiljöverkets tillsyn Dnr ON 

00051/2021 3 kap 3 a arbetsmiljölagen. Beslut: Ärendet avslutas. 

 Lex Maria utredning gjord och lämnad till IVO, utredningstid ca 6 

månader. 

 Narkotikapreparat stulet på ett vård- och omsorgsboende, åtgärder 

vidtagna och händelsen polisanmäld. 

 

Frågan kring kommunen drogpolicy togs upp, policyn kommer att tas upp på 

en kommande beredning.   

 

Ärendet ajournerades och återupptogs senare under dagen.            

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 17 augusti 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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§ 112 Dnr 00088/2019  

Nybyggnation VoBo 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet 

 

2. Att uppdra till omsorgsförvaltningen att inleda en process att leta en  

    alternativ placering för det framtida särskilda boendet och att vända sig till  

    kommunstyrelseförvaltningen för att anhålla om kompetensstöd för detta 

Sammanfattning av ärendet 

Fastighetschef Richard Brännström informerar om arbetet kring planering av 

ett nytt vård och omsorgsboende.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 17 augusti 2021.  

Yrkanden 

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

en process att leta en alternativ placering för det framtida särskilda boendet 

och att vända sig till kommunstyrelseförvaltningen för att anhålla om 

kompetensstöd för detta. 

 

Per Gunnar Larsson (S) och Marie-Louise Hellström (LB): Yrkar bifall till 

László Gönczis förslag. 

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 László Gönczis, Per 

Gunnar Larssons och Marie-Louise Hellströms yrkande om att uppdra till 

omsorgsförvaltningen att inleda en process att leta en alternativ placering för 

det framtida särskilda boendet och att vända sig till kommunstyrelse-

förvaltningen för att anhålla om kompetensstöd för detta och finner att 

omsorgsnämnden bifaller detta. 
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Beslutsexpediering 

Omsorgsförvaltningen 

Akt 
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§ 113 Dnr 00067/2021  

KPB Kostnad per brukare 2021 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet           

Sammanfattning av ärendet 

Ensolution ger en redovisning av omsorgsförvaltningens kostnader per 

brukare (Kpb) 2020.            

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 19 augusti 2021. 

Resultat kostnad per brukare 2020 diarieförd 25 augusti 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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§ 114 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, 

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

aktuella nämndsammanträdet. 

 

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 omsorgsplatser, Antal dagar från beslut VoBo och tid till 

verkställande samt Balans in-utflytt vobo tabell över utvecklingen av 

tillgängliga platser.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 18 augusti 2021. 

Månadsuppföljning juni 2021 diarieförd 23 augusti 2021. 

Månadsuppföljning juli 2021 diarieförd 23 augusti 2021. 

Kostnadsdrivare juli 2021 diarieförd 18 augusti 2021. 

Hemtjänst timmar 2019-2021 diarieförd 17 augusti 2021. 

Balans in-utflytt Vobo diarieförd 16 augusti 2021. 

Antal dagar från beslut Vobo diarieförd 16 augusti 2021. 

Månadsuppföljning maj 2021 diarieförd 23 juni 2021.  
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Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 

noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 115 Dnr 00003/2021  

Helårsprognos 2021, fortsatt analys 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet  

 

2. Att uppdra till omsorgsförvaltningen att till protokollet sammanfatta  

    anpassningsförslag som pågår och som planeras         

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsförvaltningen fortsätter att arbeta med strukturella förändringar för 

att bland annat sänka sjukfrånvaron och striktare biståndsbedömningar. 

Förvaltningen har under året även påbörjat ett anpassningsarbete inom 

hemtjänst och inom stöd och omsorg har ett arbete med att titta på 

bemanningsstruktur. En del har redan räknats med i budget för 2021. 

 

19 maj 2021 fattade ON beslut  

 Att bifalla förvaltningens förslag gällande ett sparbeting på 1% för 

samtliga verksamheter inom ÄO under tiden  20210901-20211231. 

 Arbetet med att planera för 1% besparing åligger varje enhetschef att 

återkomma med en plan för hur det ska verkställas. 

 Att avslå förvaltningens förslag att stänga 5-6 korttidsplatser inom ÄO 

tillfälligt under tiden 20210901-20211231. 

 Att uppdra till förvaltningen att presentera ytterligare anpassningsförslag 

för 2021. 

 

9 juni 2021 fattade ON beslut 

 20210609 gick förvaltningen  fram med förslaget om korttidsplatser 

återigen samt att halvera antalet platser på dagverksamhet tillfälligt under 

hösten 2021. 

 Att avslå förvaltningens förslag att tillfälligt under hösten 2021 stänga    

5 korttidsplatser i Los. 

 Att avslå förvaltningens förslag att minska antalet platser på dag-

verksamhet i Ljusdals Kommun om 50% tillfälligt under hösten 2021. 

 Att presidiet delegeras rätten att ompröva hela eller delar av det 

beslutade sparbetinget om 1% i äldreomsorgen 

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

 2021 hos kommunstyrelsen. 

Protokoll ON 2021 08 25
(Signerat, SHA-256 9965A6033B6A91984062B7FDA0F9CEA4827B5220480D556543B14591D43564FF)

Sida 11 av 26



 

Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

12(25) 

Datum 

2021-08-25 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

 

8 augusti 2021 Presidiemöte beslut 

 Omsorgsnämndens beslut rivs inte upp  

 Ifall kommunstyrelsen medverkar till att nämnden ska få utökad ram   

under 2021 avslutas sparbetinget om 1 % under hösten 

 

Under 2020 och våren 2021 har ej de arbeten kring effektiviseringar 

som planerats/beslutats varit möjliga utifrån pandemin. 

 

Höst 2021 har arbeten startat: 

 Effektivisering inom hemtjänst med hjälp av ett webbverktyg. 

 Bemanningsstruktur inom stöd och omsorg är påbörjat och fått effekt, en 

metod för behovsbedömning. 

 Sjukfrånvaro och tidigare beslut av ON tillsammans med HR 

avdelningen, start i höst. 

 Ett projekt för arbetstidsförkortning kommer att prövas i Järvsö 

hemtjänst. 

 Alla enhetschefer kommer att gå en kurs via högskolan Gävle under 

hösten, som handlar om ledarskap. 

 Uppdatering av trygghetstelefoni kan påbörjas, kameror i hemtjänst kan 

erbjudas. 

 Hantverkargården fortsätter sina diskussioner för  eventuellt införande av 

intraprenad. 

 Sedan tidigare har förvaltningen arbetat med strukturella förändringar 

vilket har inneburit beslut om striktare biståndsbedömning och vård- och 

omsorgsboendeplatser har lagts ner.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad augusti 2021. 

Protokoll från presidiemöte ON 2021-08-09. 

Bilaga till protokoll från presidiemöte ON 2021-08-09. 

Protokoll ON 2021-06-16 § 92 Helårsprognos, fortsatt analys. 

Förslag till beslut anpassningsförslag daterat 9 juni 2021.  

Yrkanden 

László Gönczi (MP) uppdrar till omsorgsförvaltningen att till protokollet 

sammanfatta anpassningsförslag som pågår och som planeras.  
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Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 

noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt yrkande att 

uppdra till omsorgsförvaltningen att till protokollet sammanfatta 

anpassningsförslag som pågår och som planeras och finner att omsorgs-

nämnden bifaller detta. 

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 116 Dnr 00010/2021  

Budget 2022 samt ELP 2023-2024 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Att uppdra till omsorgsförvaltningen att på budgetdagen i september  

    presentera förslag på att hantera den nya ramen  

 

2. Att uppdra till omsorgsförvaltningen att sätta siffror på anpassnings- 

    åtgärderna samt att redovisa kvalitetsförbättrande åtgärder.    

Sammanfattning av ärendet 

Extrainsatt omsorgsnämnd den 22 september med fokus på Budget 2022 

samt ELP 2023-2024.       

Yrkanden 

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

budgetdagen i september presentera förslag på att hantera den nya ramen.  

 

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

siffror på anpassningsåtgärderna samt att redovisa kvalitetsförbättrande 

åtgärder.     

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt yrkande att 

uppdra till omsorgsförvaltningen att på budgetdagen i september presentera 

förslag på att hantera den nya ramen och finner att omsorgsnämnden bifaller 

detta. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt yrkande att 

uppdra till omsorgsförvaltningen att sätta siffror på anpassningsåtgärderna 

samt att redovisa kvalitetsförbättrande åtgärder och finner att omsorgs-

nämnden bifaller detta.       

Beslutsexpediering 

Omsorgsförvaltningen 

Akt      
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§ 117 Dnr 00201/2018  

Förkortad arbetstid 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet  

 

2.  Att diskussionen om arbetstidsförkortning genom att omförhandla bilaga  

     J avslutas   

Sammanfattning av ärendet 

Hemtjänsten i Järvsö är de som kommer att starta igång en arbetstids-

förkortning under hösten. Förvaltningen kommer att tillsammans med HR 

uppdatera projektbeskrivningen under senare delen av augusti. 

 

Stöd och omsorg har gjort en konsekvensanalys där förslaget är att få 

ersättning för sovande jour men ej för obekväm arbetstid dessa timmar. Detta 

skulle göra att tid för återhämtning skapas, medarbetare är i dagsläget ej 

intresserade av förslaget. En ökad kostnad för stöd och omsorg om 1 100 tkr 

är dock med i konsekvensanalysen. På grund av detta avslutar nämnden detta 

spår för arbetstidsförkortning.            

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 17 augusti 2021. 

Konsekvensanalys förkortad arbetstid LSS diarieförd 17 augusti 2021. 

Yrkanden 

László Gönczi (MP) föreslår att nämnden beslutar att diskussionen om 

arbetstidsförkortning genom att omförhandla bilaga J avslutas.      

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 

noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt yrkande att 

diskussionen om arbetstidsförkortning genom att omförhandla bilaga J 

avslutas och finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 
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Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 118 Dnr 00066/2021  

Personlig assistans 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1.Informationen har noterats till protokollet 

 

2. Att uppdra till omsorgsförvaltningen att bereda ärendet till september- 

    sammanträdet           

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsnämnden har givit förvaltningen i uppdrag att arbeta fram olika 

förslag för att komma i ram inför budget 2022. Förvaltningen har gjort 

beräkningar på hur kostnaderna kan minskas om all personlig assistans läggs 

ut på entreprenad. I handlingarna finns en konsekvensanalys hur det också 

påverkar medarbetare i kommunens organisation. Detta är ett informations-

ärende inför omsorgsnämnd i september 2021.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 17 augusti 2021. 

Besparingseffekt personlig assistans på entreprenad diarieförd 17 augusti 

2021. 

Konsekvensanalys personlig assistans på entreprenad diarieförd 17 augusti 

2021.  

Yrkanden 

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

ärendet till septembersammanträdet.      

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 

noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt yrkande att 

uppdra till omsorgsförvaltningen att bereda ärendet till september-

sammanträdet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 
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Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

18(25) 

Datum 

2021-08-25 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsexpediering 

Omsorgsförvaltningen 

Akt 
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Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

19(25) 

Datum 

2021-08-25 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 119 Dnr 00044/2021  

Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering 
enligt 16 kap 6f § socialtjänstlagen 2021 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1.Omsorgsnämnden har tagit del av informationen 

 

2. Sammanfattningen skickas till Kommunfullmäktige samt till kommunens  

     revisorer för kännedom 

 

3. Diagrammet ”Antal dagar från beslut VoBo” skickas med till  

    kommunfullmäktige för kännedom 

Sammanfattning av ärendet 

För 2a kvartalet 2021 fanns totalt 9 rapporteringar till Inspektionen för vård 

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

3 månader. 

 

Lagrum SoL  ÄLDREOMSORG 

 

Vård-och omsorgsboende: Totalt så är det 4 ärenden inrapporterat. Av dessa 

ärenden är 1 verkställt och 3 avslutade då de har avlidit.   

 

Korttidsboende: Ett ärende inrapporterat. Ärendet är verkställt då personen 

flyttat in på särskilt boende.  

 

Växelvård: Ett ärende inrapporterat. Personen har tackat nej till erbjudande. 

Beslutet verkställs genom korttidsplats. 

 

Lagrum Sol STÖD OCH OMSORG 

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

Svårt för verkställigheten att hitta lämpligt boende. Beslutet verkställs för 

närvarande på köpt plats i annan kommun. 

 

Lagrum LSS STÖD OCH OMSORG 

 

9§6 Korttidsvistelse för barn: Ett ärende inrapporterat. 
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PROTOKOLL 

Sida 

20(25) 

Datum 

2021-08-25 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Föräldrar har tackat ja till insatsen men valt att skjuta upp introduktionen 

vilket gör att verkställighet inte går att genomföra. 

  

Kontaktperson: Ett ärende inrapporterat. Resursbrist, ej hittat lämplig 

uppdragstagare. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 16 augusti 2021. 

Sammanställning ÄO - Ej verkställda beslut diarieförd 16 augusti 2021. 

Sammanställning SO - Ej verkställda beslut diarieförd 16 augusti 2021. 

Antal dagar från beslut VoBo diarieförd 16 augusti 2021.  

Yrkanden 

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

VoBo” skickas med till kommunfullmäktige för kännedom.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 

noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att 

sammanfattningen skickas till Kommunfullmäktige samt till kommunens  

 revisorer för kännedom och finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt yrkande att 

diagrammet ”Antal dagar från beslut VoBo” skickas med till kommun-

fullmäktige för kännedom  och finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 

 

Beslutsexpediering 

Kommunstyrelsen 

Revisorerna 

Akt 
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Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

21(25) 

Datum 

2021-08-25 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 120 Dnr 00008/2021  

Redovisning av delegeringsbeslut omsorgs-
förvaltningen 2021 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Delgivningen har noterats till protokollet        

Sammanfattning av ärendet 

Listor redovisas, diarieförda den 13 augusti 2021, över delegeringsbeslut 

fattade i juni och juli 2021 enligt socialtjänstlagen (SoL) inom äldreomsorg 

och stöd och omsorg, enligt lagen om särskilt stöd till vissa funktions-

hindrade (LSS) inom stöd och omsorg.  

   

I tillägg till listorna över delegeringsbeslut redovisas ett protokoll från 

presidiemöte den 9 augusti 2021. Beslutet är fattat med stöd av delegering, 

beslutad av nämnden 16 juni 2021.  

 

Nämnden beslutade då att presidiet delegeras rätten att ompröva hela eller 

delar av det beslutade sparbetinget om 1% i äldreomsorgen.   

Presidiet beslutar: 

 

1. Omsorgsnämndens beslut rivs inte upp  

2. Ifall kommunstyrelsen medverkar till att nämnden ska få utökad ram   

    under 2021 avslutas sparbetinget om 1 % under hösten         

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 22 juli 2021 

Protokoll från presidiemöte ON 2021-08-09. 

Bilaga till protokoll från presidiemöte ON 2021-08-09. 

Delegeringsbeslut juni och juli - översikt diarieförd 13 augusti 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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Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

22(25) 

Datum 

2021-08-25 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 121 Dnr 00012/2021  

Domar för kännedom 2021 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet        

Sammanfattning av ärendet 

Till omsorgsnämndens sammanträde den 25 augusti 2021 finns följande dom 

för kännedom: 

  

Förvaltningsrätten i Falun meddelar dom i mål nr 5102-20 gällande 

Socialtjänstlagen – bistånd i form av servicebostad. 

  

Förvaltningsrätten avslår överklagandet och dömer i enlighet med omsorgs-

nämndens beslut.             

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 18 augusti 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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Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

23(25) 

Datum 

2021-08-25 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 122 Dnr 00011/2021  

Protokoll för kännedom 2021 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet           

Sammanfattning av ärendet 

Till omsorgsnämndens sammanträde den 25 augusti finns följande protokoll 

för kännedom: 

 

Protokoll KF 2021-06-21  § 82 Budget 2022, ELP 2023-2024 

 

Beslut: 

 

1. Viljeyttring från Socialdemokraterna och Miljöpartiet inför budgetår 2022  

     och 2023-2024 antas. 

2. Socialdemokraternas, Centerpartiets, Moderaternas och Krist- 

    demokraternas förslag gällande Ljusdals kommuns budget för år 2022  

    med fördelning av ekonomiska ramar för 2022 samt långtidsplan 2023- 

    2024 antas. 

 

Protokoll ASN 2021-07-06 § 138 Övriga ärenden arbetsmarknads- och 

socialnämnden 2021 

 

Beslut: I slutet av augusti ska det anordnas en presidieträff mellan  

arbetsmarknads- och socialnämnden och omsorgsnämnden.  

Förvaltningscheferna samt kommunchef och kommunstyrelsens  

ordförande ska även delta i denna. 

 

Ärende ON 00093/2020 Dela kostnader med Arbetsmarknad- och 

socialnämnden         

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 22 juli 2021. 

Protokoll KF 2021-06-21 § 82 Budget 2022, ELP 2023-2024.  
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PROTOKOLL 

Sida 

24(25) 

Datum 

2021-08-25 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 

noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

 

 

 

Protokoll ON 2021 08 25
(Signerat, SHA-256 9965A6033B6A91984062B7FDA0F9CEA4827B5220480D556543B14591D43564FF)

Sida 24 av 26



 

Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

25(25) 

Datum 

2021-08-25 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 123 Dnr 00034/2019  

Ledamöternas övriga frågor  

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet     

Sammanfattning av ärendet 

Marie-Louise Hellström (LB) ställer en fråga med anledning av händelsen 

med försvunna narkotikapreparat.    
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Omsorgsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


1(25) 


Datum 


2021-08-25 


 


 


  
 


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Plats och tid Ljusdalssalen, onsdagen den 25 augusti 2021 klockan 08:30 


Beslutande Ledamöter 


László Gönczi (MP), Ordförande, deltar på distans 


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


Stefan Bergen (M), 2:e vice ordförande, deltar på distans 


Elisabet Thorén (C), § 110-112, §114-123, deltar på distans 


Suzanne Blomqvist (L) deltar på distans ersätter Maud Jonsson (L) 


Ingela Gustavsson (V), deltar på distans 


Marie-Louise Hellström (LB), deltar på distans 


 
 Ersättare 


Birgitta Ek (S) § 111-123, deltar på distans  


Jan Nordlinder (S), deltar på distans 


Barbro Andin Mattsson (C), deltar på distans 


 
Övriga deltagande Ingrid Sundström, förvaltningschef § 110-123 


Richard Brännström, fastighetschef § 112, deltar på distans 


Emelie Lundell, Ensolution § 113, deltar på distans 


Oskar Lannerhjelm, Ensolution § 113, deltar på distans 


Barbro Keijzer, verksamhetschef § 110-123, deltar på distans 


Anna Forsberg, verksamhetschef § 110-123, deltar på distans 


Carina Adestam, controller § 110-123, deltar på distans 


Alesia Majstorovic, controller § 110-123, deltar på distans 


Annika Zetterman, personalrepresentant § 110-123, deltar på distans 


Kristina Bergström, nämndsekreterare § 110-123 


 
Utses att justera Elisabet Thorén 


Justeringens plats och tid Digital signering, 2021-08-31 
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 Sekreterare 


  
Paragrafer § 110-123 


 Kristina Bergström   


 Ordförande 


   


 László Gönczi   


 Justerare 
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ANSLAGSBEVIS 
 


Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 


Forum Omsorgsnämnden 


Sammanträdesdatum 2021-08-25 


Datum för anslags uppsättande 2021-08-31 


Datum för anslags nedtagande 2021-09-20 


Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal 


 


Underskrift 


  


 Kristina Bergström  
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§ 110 Dnr 00005/2021  


Godkännande av dagordning 2021 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Dagordningen godkänns med tillägg för ärende Budget 2022 samt ELP  


    2023-2024       


Yrkanden 


László Gönczi (MP) yrkar på att Budget 2022 samt ELP 2023-2024 läggs till 


på dagordningen.     


Propositionsordning 


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


ärendet Budget 2022 samt ELP 2023-2024  läggs till på dagordningen och 


finner att omsorgsnämnden bifaller detta.     


Beslutsexpediering 


Akt 


 


      


 


 







 


Omsorgsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


5(25) 


Datum 


2021-08-25 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 111 Dnr 00006/2021  


Förvaltningschefen informerar 2021 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet          


Sammanfattning av ärendet 


 Läget på förvaltningen 


 Sommaren överlag bra, i första semesterperioden några avhopp av 


vikarier och på grund av sjukskrivningar. Bemanningsenheten har 


haft öppet under juli månad på försök (tidigare år stängt). Både 


chefer och medarbetare har upplevt en trygghet i detta. 


 Rehaborganisation, rekrytering av chef pågår gemensamt med 


Region Gävleborg. 


 Vaccinering. 


 Beslut har kommit 2021-06-28 i Arbetsmiljöverkets tillsyn Dnr ON 


00051/2021 3 kap 3 a arbetsmiljölagen. Beslut: Ärendet avslutas. 


 Lex Maria utredning gjord och lämnad till IVO, utredningstid ca 6 


månader. 


 Narkotikapreparat stulet på ett vård- och omsorgsboende, åtgärder 


vidtagna och händelsen polisanmäld. 


 


Frågan kring kommunen drogpolicy togs upp, policyn kommer att tas upp på 


en kommande beredning.   


 


Ärendet ajournerades och återupptogs senare under dagen.            


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 17 augusti 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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§ 112 Dnr 00088/2019  


Nybyggnation VoBo 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet 


 


2. Att uppdra till omsorgsförvaltningen att inleda en process att leta en  


    alternativ placering för det framtida särskilda boendet och att vända sig till  


    kommunstyrelseförvaltningen för att anhålla om kompetensstöd för detta 


Sammanfattning av ärendet 


Fastighetschef Richard Brännström informerar om arbetet kring planering av 


ett nytt vård och omsorgsboende.  


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 17 augusti 2021.  


Yrkanden 


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


en process att leta en alternativ placering för det framtida särskilda boendet 


och att vända sig till kommunstyrelseförvaltningen för att anhålla om 


kompetensstöd för detta. 


 


Per Gunnar Larsson (S) och Marie-Louise Hellström (LB): Yrkar bifall till 


László Gönczis förslag. 


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 László Gönczis, Per 


Gunnar Larssons och Marie-Louise Hellströms yrkande om att uppdra till 


omsorgsförvaltningen att inleda en process att leta en alternativ placering för 


det framtida särskilda boendet och att vända sig till kommunstyrelse-


förvaltningen för att anhålla om kompetensstöd för detta och finner att 


omsorgsnämnden bifaller detta. 
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Beslutsexpediering 


Omsorgsförvaltningen 


Akt 
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§ 113 Dnr 00067/2021  


KPB Kostnad per brukare 2021 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet           


Sammanfattning av ärendet 


Ensolution ger en redovisning av omsorgsförvaltningens kostnader per 


brukare (Kpb) 2020.            


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 19 augusti 2021. 


Resultat kostnad per brukare 2020 diarieförd 25 augusti 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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§ 114 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, 


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


aktuella nämndsammanträdet. 


 


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 omsorgsplatser, Antal dagar från beslut VoBo och tid till 


verkställande samt Balans in-utflytt vobo tabell över utvecklingen av 


tillgängliga platser.  


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 18 augusti 2021. 


Månadsuppföljning juni 2021 diarieförd 23 augusti 2021. 


Månadsuppföljning juli 2021 diarieförd 23 augusti 2021. 


Kostnadsdrivare juli 2021 diarieförd 18 augusti 2021. 


Hemtjänst timmar 2019-2021 diarieförd 17 augusti 2021. 


Balans in-utflytt Vobo diarieförd 16 augusti 2021. 


Antal dagar från beslut Vobo diarieförd 16 augusti 2021. 


Månadsuppföljning maj 2021 diarieförd 23 juni 2021.  







 


Omsorgsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


10(25) 


Datum 


2021-08-25 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 


noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 


 


Beslutsexpediering 


Akt 


 


 


 







 


Omsorgsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


11(25) 


Datum 


2021-08-25 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 115 Dnr 00003/2021  


Helårsprognos 2021, fortsatt analys 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet  


 


2. Att uppdra till omsorgsförvaltningen att till protokollet sammanfatta  


    anpassningsförslag som pågår och som planeras         


Sammanfattning av ärendet 


Omsorgsförvaltningen fortsätter att arbeta med strukturella förändringar för 


att bland annat sänka sjukfrånvaron och striktare biståndsbedömningar. 


Förvaltningen har under året även påbörjat ett anpassningsarbete inom 


hemtjänst och inom stöd och omsorg har ett arbete med att titta på 


bemanningsstruktur. En del har redan räknats med i budget för 2021. 


 


19 maj 2021 fattade ON beslut  


 Att bifalla förvaltningens förslag gällande ett sparbeting på 1% för 


samtliga verksamheter inom ÄO under tiden  20210901-20211231. 


 Arbetet med att planera för 1% besparing åligger varje enhetschef att 


återkomma med en plan för hur det ska verkställas. 


 Att avslå förvaltningens förslag att stänga 5-6 korttidsplatser inom ÄO 


tillfälligt under tiden 20210901-20211231. 


 Att uppdra till förvaltningen att presentera ytterligare anpassningsförslag 


för 2021. 


 


9 juni 2021 fattade ON beslut 


 20210609 gick förvaltningen  fram med förslaget om korttidsplatser 


återigen samt att halvera antalet platser på dagverksamhet tillfälligt under 


hösten 2021. 


 Att avslå förvaltningens förslag att tillfälligt under hösten 2021 stänga    


5 korttidsplatser i Los. 


 Att avslå förvaltningens förslag att minska antalet platser på dag-


verksamhet i Ljusdals Kommun om 50% tillfälligt under hösten 2021. 


 Att presidiet delegeras rätten att ompröva hela eller delar av det 


beslutade sparbetinget om 1% i äldreomsorgen 


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


 2021 hos kommunstyrelsen. 







 


Omsorgsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


12(25) 


Datum 


2021-08-25 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


 


8 augusti 2021 Presidiemöte beslut 


 Omsorgsnämndens beslut rivs inte upp  


 Ifall kommunstyrelsen medverkar till att nämnden ska få utökad ram   


under 2021 avslutas sparbetinget om 1 % under hösten 


 


Under 2020 och våren 2021 har ej de arbeten kring effektiviseringar 


som planerats/beslutats varit möjliga utifrån pandemin. 


 


Höst 2021 har arbeten startat: 


 Effektivisering inom hemtjänst med hjälp av ett webbverktyg. 


 Bemanningsstruktur inom stöd och omsorg är påbörjat och fått effekt, en 


metod för behovsbedömning. 


 Sjukfrånvaro och tidigare beslut av ON tillsammans med HR 


avdelningen, start i höst. 


 Ett projekt för arbetstidsförkortning kommer att prövas i Järvsö 


hemtjänst. 


 Alla enhetschefer kommer att gå en kurs via högskolan Gävle under 


hösten, som handlar om ledarskap. 


 Uppdatering av trygghetstelefoni kan påbörjas, kameror i hemtjänst kan 


erbjudas. 


 Hantverkargården fortsätter sina diskussioner för  eventuellt införande av 


intraprenad. 


 Sedan tidigare har förvaltningen arbetat med strukturella förändringar 


vilket har inneburit beslut om striktare biståndsbedömning och vård- och 


omsorgsboendeplatser har lagts ner.  


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad augusti 2021. 


Protokoll från presidiemöte ON 2021-08-09. 


Bilaga till protokoll från presidiemöte ON 2021-08-09. 


Protokoll ON 2021-06-16 § 92 Helårsprognos, fortsatt analys. 


Förslag till beslut anpassningsförslag daterat 9 juni 2021.  


Yrkanden 


László Gönczi (MP) uppdrar till omsorgsförvaltningen att till protokollet 


sammanfatta anpassningsförslag som pågår och som planeras.  







 


Omsorgsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


13(25) 


Datum 


2021-08-25 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 


noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 


 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt yrkande att 


uppdra till omsorgsförvaltningen att till protokollet sammanfatta 


anpassningsförslag som pågår och som planeras och finner att omsorgs-


nämnden bifaller detta. 


 


Beslutsexpediering 


Akt 


 


 


 







 


Omsorgsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


14(25) 


Datum 


2021-08-25 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 116 Dnr 00010/2021  


Budget 2022 samt ELP 2023-2024 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Att uppdra till omsorgsförvaltningen att på budgetdagen i september  


    presentera förslag på att hantera den nya ramen  


 


2. Att uppdra till omsorgsförvaltningen att sätta siffror på anpassnings- 


    åtgärderna samt att redovisa kvalitetsförbättrande åtgärder.    


Sammanfattning av ärendet 


Extrainsatt omsorgsnämnd den 22 september med fokus på Budget 2022 


samt ELP 2023-2024.       


Yrkanden 


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


budgetdagen i september presentera förslag på att hantera den nya ramen.  


 


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


siffror på anpassningsåtgärderna samt att redovisa kvalitetsförbättrande 


åtgärder.     


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt yrkande att 


uppdra till omsorgsförvaltningen att på budgetdagen i september presentera 


förslag på att hantera den nya ramen och finner att omsorgsnämnden bifaller 


detta. 


 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt yrkande att 


uppdra till omsorgsförvaltningen att sätta siffror på anpassningsåtgärderna 


samt att redovisa kvalitetsförbättrande åtgärder och finner att omsorgs-


nämnden bifaller detta.       


Beslutsexpediering 


Omsorgsförvaltningen 


Akt      







 


Omsorgsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


15(25) 


Datum 


2021-08-25 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 117 Dnr 00201/2018  


Förkortad arbetstid 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet  


 


2.  Att diskussionen om arbetstidsförkortning genom att omförhandla bilaga  


     J avslutas   


Sammanfattning av ärendet 


Hemtjänsten i Järvsö är de som kommer att starta igång en arbetstids-


förkortning under hösten. Förvaltningen kommer att tillsammans med HR 


uppdatera projektbeskrivningen under senare delen av augusti. 


 


Stöd och omsorg har gjort en konsekvensanalys där förslaget är att få 


ersättning för sovande jour men ej för obekväm arbetstid dessa timmar. Detta 


skulle göra att tid för återhämtning skapas, medarbetare är i dagsläget ej 


intresserade av förslaget. En ökad kostnad för stöd och omsorg om 1 100 tkr 


är dock med i konsekvensanalysen. På grund av detta avslutar nämnden detta 


spår för arbetstidsförkortning.            


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 17 augusti 2021. 


Konsekvensanalys förkortad arbetstid LSS diarieförd 17 augusti 2021. 


Yrkanden 


László Gönczi (MP) föreslår att nämnden beslutar att diskussionen om 


arbetstidsförkortning genom att omförhandla bilaga J avslutas.      


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 


noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 


 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt yrkande att 


diskussionen om arbetstidsförkortning genom att omförhandla bilaga J 


avslutas och finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 







 


Omsorgsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


16(25) 


Datum 


2021-08-25 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


 


Beslutsexpediering 


Akt 


 


 


 







 


Omsorgsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


17(25) 


Datum 


2021-08-25 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 118 Dnr 00066/2021  


Personlig assistans 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1.Informationen har noterats till protokollet 


 


2. Att uppdra till omsorgsförvaltningen att bereda ärendet till september- 


    sammanträdet           


Sammanfattning av ärendet 


Omsorgsnämnden har givit förvaltningen i uppdrag att arbeta fram olika 


förslag för att komma i ram inför budget 2022. Förvaltningen har gjort 


beräkningar på hur kostnaderna kan minskas om all personlig assistans läggs 


ut på entreprenad. I handlingarna finns en konsekvensanalys hur det också 


påverkar medarbetare i kommunens organisation. Detta är ett informations-


ärende inför omsorgsnämnd i september 2021.  


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 17 augusti 2021. 


Besparingseffekt personlig assistans på entreprenad diarieförd 17 augusti 


2021. 


Konsekvensanalys personlig assistans på entreprenad diarieförd 17 augusti 


2021.  


Yrkanden 


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


ärendet till septembersammanträdet.      


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 


noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 


 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt yrkande att 


uppdra till omsorgsförvaltningen att bereda ärendet till september-


sammanträdet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 


 







 


Omsorgsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


18(25) 


Datum 


2021-08-25 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Beslutsexpediering 


Omsorgsförvaltningen 


Akt 


 


 


 







 


Omsorgsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


19(25) 


Datum 


2021-08-25 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 119 Dnr 00044/2021  


Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering 
enligt 16 kap 6f § socialtjänstlagen 2021 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1.Omsorgsnämnden har tagit del av informationen 


 


2. Sammanfattningen skickas till Kommunfullmäktige samt till kommunens  


     revisorer för kännedom 


 


3. Diagrammet ”Antal dagar från beslut VoBo” skickas med till  


    kommunfullmäktige för kännedom 


Sammanfattning av ärendet 


För 2a kvartalet 2021 fanns totalt 9 rapporteringar till Inspektionen för vård 


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


3 månader. 


 


Lagrum SoL  ÄLDREOMSORG 


 


Vård-och omsorgsboende: Totalt så är det 4 ärenden inrapporterat. Av dessa 


ärenden är 1 verkställt och 3 avslutade då de har avlidit.   


 


Korttidsboende: Ett ärende inrapporterat. Ärendet är verkställt då personen 


flyttat in på särskilt boende.  


 


Växelvård: Ett ärende inrapporterat. Personen har tackat nej till erbjudande. 


Beslutet verkställs genom korttidsplats. 


 


Lagrum Sol STÖD OCH OMSORG 


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


Svårt för verkställigheten att hitta lämpligt boende. Beslutet verkställs för 


närvarande på köpt plats i annan kommun. 


 


Lagrum LSS STÖD OCH OMSORG 


 


9§6 Korttidsvistelse för barn: Ett ärende inrapporterat. 







 


Omsorgsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


20(25) 


Datum 


2021-08-25 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Föräldrar har tackat ja till insatsen men valt att skjuta upp introduktionen 


vilket gör att verkställighet inte går att genomföra. 


  


Kontaktperson: Ett ärende inrapporterat. Resursbrist, ej hittat lämplig 


uppdragstagare. 


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 16 augusti 2021. 


Sammanställning ÄO - Ej verkställda beslut diarieförd 16 augusti 2021. 


Sammanställning SO - Ej verkställda beslut diarieförd 16 augusti 2021. 


Antal dagar från beslut VoBo diarieförd 16 augusti 2021.  


Yrkanden 


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


VoBo” skickas med till kommunfullmäktige för kännedom.  


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 


noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 


 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att 


sammanfattningen skickas till Kommunfullmäktige samt till kommunens  


 revisorer för kännedom och finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 


 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt yrkande att 


diagrammet ”Antal dagar från beslut VoBo” skickas med till kommun-


fullmäktige för kännedom  och finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 


 


Beslutsexpediering 


Kommunstyrelsen 


Revisorerna 


Akt 


 


 







 


Omsorgsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


21(25) 


Datum 


2021-08-25 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 120 Dnr 00008/2021  


Redovisning av delegeringsbeslut omsorgs-
förvaltningen 2021 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Delgivningen har noterats till protokollet        


Sammanfattning av ärendet 


Listor redovisas, diarieförda den 13 augusti 2021, över delegeringsbeslut 


fattade i juni och juli 2021 enligt socialtjänstlagen (SoL) inom äldreomsorg 


och stöd och omsorg, enligt lagen om särskilt stöd till vissa funktions-


hindrade (LSS) inom stöd och omsorg.  


   


I tillägg till listorna över delegeringsbeslut redovisas ett protokoll från 


presidiemöte den 9 augusti 2021. Beslutet är fattat med stöd av delegering, 


beslutad av nämnden 16 juni 2021.  


 


Nämnden beslutade då att presidiet delegeras rätten att ompröva hela eller 


delar av det beslutade sparbetinget om 1% i äldreomsorgen.   


Presidiet beslutar: 


 


1. Omsorgsnämndens beslut rivs inte upp  


2. Ifall kommunstyrelsen medverkar till att nämnden ska få utökad ram   


    under 2021 avslutas sparbetinget om 1 % under hösten         


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 22 juli 2021 


Protokoll från presidiemöte ON 2021-08-09. 


Bilaga till protokoll från presidiemöte ON 2021-08-09. 


Delegeringsbeslut juni och juli - översikt diarieförd 13 augusti 2021.  


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 


22(25) 


Datum 


2021-08-25 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 121 Dnr 00012/2021  


Domar för kännedom 2021 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet        


Sammanfattning av ärendet 


Till omsorgsnämndens sammanträde den 25 augusti 2021 finns följande dom 


för kännedom: 


  


Förvaltningsrätten i Falun meddelar dom i mål nr 5102-20 gällande 


Socialtjänstlagen – bistånd i form av servicebostad. 


  


Förvaltningsrätten avslår överklagandet och dömer i enlighet med omsorgs-


nämndens beslut.             


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 18 augusti 2021.  


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 


noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 


 


Beslutsexpediering 


Akt 


 


 


 







 


Omsorgsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


23(25) 


Datum 


2021-08-25 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 122 Dnr 00011/2021  


Protokoll för kännedom 2021 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet           


Sammanfattning av ärendet 


Till omsorgsnämndens sammanträde den 25 augusti finns följande protokoll 


för kännedom: 


 


Protokoll KF 2021-06-21  § 82 Budget 2022, ELP 2023-2024 


 


Beslut: 


 


1. Viljeyttring från Socialdemokraterna och Miljöpartiet inför budgetår 2022  


     och 2023-2024 antas. 


2. Socialdemokraternas, Centerpartiets, Moderaternas och Krist- 


    demokraternas förslag gällande Ljusdals kommuns budget för år 2022  


    med fördelning av ekonomiska ramar för 2022 samt långtidsplan 2023- 


    2024 antas. 


 


Protokoll ASN 2021-07-06 § 138 Övriga ärenden arbetsmarknads- och 


socialnämnden 2021 


 


Beslut: I slutet av augusti ska det anordnas en presidieträff mellan  


arbetsmarknads- och socialnämnden och omsorgsnämnden.  


Förvaltningscheferna samt kommunchef och kommunstyrelsens  


ordförande ska även delta i denna. 


 


Ärende ON 00093/2020 Dela kostnader med Arbetsmarknad- och 


socialnämnden         


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 22 juli 2021. 


Protokoll KF 2021-06-21 § 82 Budget 2022, ELP 2023-2024.  







 


Omsorgsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


24(25) 


Datum 


2021-08-25 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 


noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 


 


Beslutsexpediering 


Akt 


 


 


 







 


Omsorgsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


25(25) 


Datum 


2021-08-25 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 123 Dnr 00034/2019  


Ledamöternas övriga frågor  


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet     


Sammanfattning av ärendet 


Marie-Louise Hellström (LB) ställer en fråga med anledning av händelsen 


med försvunna narkotikapreparat.    


      


      


 


 





