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§ 74 Dnr 00005/2021  

Godkännande av dagordning 2021 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

 1. Dagordningen godkänns     
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§ 75 Dnr 00006/2021  

Förvaltningschefen informerar 2021 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet      

  

Sammanfattning av ärendet 

 Allmänt läge, lugnt   

 Sommaren och planering pågår 

 Rekrytering ny chef rehab enheten påbörjad i samarbete med 

Regionen, klart med SKR (Sveriges kommuner och regionen) 

 Covid-19 och vaccination 

 God och Nära vård, i kommunen och regionen 

 Trygghetstelefoni 

 Rekryteringen av ny MAS är avslutad 

 

Planer för rekryteringsinsatser inför sommaren tas till ärendeberedningen i 

juni.            

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 6 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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§ 76 Dnr 00047/2021  

Stöd och omsorg 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet           

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsförvaltningen beskriver på uppdrag av omsorgsnämnden 

organisationen och verksamheten Stöd och omsorg. 

 

Verksamhetschef Barbro Keijzer presenterade en del utmaningar 

som tas till en kommande beredning.           

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 9 maj 2021. 

Presentation diarieförd 11 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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§ 77 Dnr 00007/2021  

Månadsuppföljning 2021 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet          

Sammanfattning av ärendet 

Månadsuppföljningen innehåller en budgetuppföljning, utgångspunkt är att 

uppföljningen ska 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. 

 

Budget för januari-mars månad 2021 jämfört med utfallet i månads-

uppföljningen per mars 2021 visar en liten positiv avvikelse. Den positiva 

avvikelsen borde vara större för att klara sommarmånaderna med löner även 

för sommarvikarier.  Månadsuppföljningens kommentarer visar i mer detalj 

hur både ersättningar och ökade kostnader fördelat på omsorgsnämndens 

olika områden. De stora kostnaderna för 2021 som ej är budgeterade och 

kommer ge negativa avvikelser är skyddsutrustning, inhyrda konsulter på 

rehab, utökning av nattjänster i nattpatrull samt ett par personlig assistans-

ärenden som startar i april 2021 och ej budgeterade. Dessa kommer att 

generera en negativ avvikelse på cirka 4–5 miljoner kronor. Det är för tidigt 

att presentera en mer exakt avvikelse, prognos 1 kommer per den 30 april.  

Omsorgsnämndens avvikelse kommer således att bli negativ under senare 

delen av 2021 och på årsbasis.      

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 12 maj 2021. 

ON timmar hemtjänst 2019-2021 april diarieförd 18 maj 2021. 

Månadsuppföljning ON april 2021 drift diarieförd 18 maj 2021. 

Antal dagar från beslut VoBo diarieförd 18 maj 2021. 

Balans in-utflytt VoBo diarieförd 18 maj 2021. 

Väntetid VoBo diarieförd 18 maj 2021. 

Kostnadsdrivare april 2021 diarieförd 12 maj 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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§ 78 Dnr 00003/2021  

Helårsprognos per den 30 april 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Godkänna helårsprognosen 2021 för drift 

  

2. Godkänna helårsprognosen 2021 för investeringar 

 

3. Att uppdra till omsorgsförvaltningen att presentera ytterligare  

    anpassningsförslag för 2021 

4. Att vid nästa omsorgsnämnd ytterligare behandla prognosen för  

    2021  

5. Att avslå förslaget att stänga 5-6 korttidsplatser inom Äldreomsorgen  

    tillfälligt under tiden 20210901-20211231  

 

6. Att bifalla förslaget gällande ett sparbeting på 1 % för samtliga  

    verksamheter inom Äldreomsorgen under tiden 20210901-20211231 

Sammanfattning av ärendet 

Helårsprognos 2021 per april 

 

Uppställning finns i bilaga Prognos ON april 2021 drift. 

 

Med utgångspunkt i redovisningen per 30 april 2021 har en prognos gjorts 

för helårsresultatet för omsorgsnämnden. Prognosen visar på ett underskott 

om totalt 8 241 tkr. Prognosarbetet har under våren försvårats på grund av 

svårigheter att urskilja pandemipåverkan från verksamheternas under-

liggande kostnader och intäkter.  

 

Avvikande poster som påverkar hela förvaltningen är kostnader och intäkter 

relaterade till covid-19, de retroaktiva månadslöner som betalats ut samt en 

obudgeterad höjning av timlöneanställdas  löner.  

 

Nettot mellan prognostiserade sjuklöner och prognostiserad ersättning från 

staten uppgår till nettokostnader om 5 510 tkr. Detta innebär en positiv 
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avvikelse mot budget. Ett stort arbete var planerat att påbörjas i mars 2020 

för att bland annat sänka sjukfrånvaro men har ej kunnat påbörjas.  

 

Nettot mellan den försenade intäkten för merkostnader pga covid-19 under 

2020 och de covid-19 relaterade kostnader som förvaltningen kan se under 

första kvartalet 2021 uppgår till nettokostnader om 2 889 tkr, största delen av 

detta är kostnader för skyddsutrustning. Skyddsutrustning är den enda covid-

19 relaterade kostnad som prognostiseras i enlighet med perioden jan-april.  

 
Utbetalade retroaktiva månadslöner uppgår till 1 760 tkr och höjning av 

timlön uppskattas till 1 400 tkr. 

 

Kommentarer per verksamhetsområde sorterad efter budgetuppföljningen 

Omsorgsnämndens politiska verksamhet, beräknas gå med en mindre positiv 

avvikelse. 

 

Verksamhetsstöd och biståndshandläggning beräknas redovisa ett negativt 

resultat om 1 990 tkr, på grund av tillfällig konsult på biståndshandläggning 

och ökat behov skyddsutrustning under året som ej har varit budgeterat. I 

denna post ligger även en budget på för processledning som ej är påbörjat. 

Färdtjänst och glesbygdsservice visar en positiv avvikelse om 121 tkr då 

färdtjänst har ett minskat resande men ökad kostnad på glesbygdsservice på 

grund av covid 19. 

 

Stöd och omsorg redovisar på övergripande nivå en positiv avvikelse om 176 

tkr. 

 

Gruppbostäder inom SO ser ut att göra en negativ avvikelse på 561 tkr 

framförallt på grund av ökad bemanning då daglig verksamhet varit stängd 

under våren. 

 

Inom personlig assistans har flera ärenden tillkommit i början på året och 

prognosen visar ett underskott på 1 854 tkr. 

 

Det kompenseras i upp prognosen av att den dagliga verksamheten och 

dagverksamheten varit stängd under samma tid och de generar ett överskott 

om 1 210 tkr. Unitis upphör med sin verksamhet 20210531 och det innebär 

att Hantverkargården organiserar sig för att ta emot dessa kunder. 

 

Inom socialpsykiatrin prognosticeras ett överskott om drygt 1 381 tkr. I alla 

dessa avvikelser finns även ersättningar från socialstyrelsen, ersättningar för 

sjuklöner samt kostnader för retroaktiva månadslöner. 
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Stöd och omsorg arbetar under året med effektivitet och bemannings-

planering. 

 

Äldreomsorgen visar en negativ avvikelse om 6 746 tkr.   

 

Vård-och omsorgsboenden bedöms få ett positivt resultat om 717 tkr. Här 

finns både positiva och negativa avvikelser, som ersättningar från social-

styrelsen, ersättning för sjuklönekostnader såväl som ökade kostnader på 

grund av covid-19 och retroaktiva månadslöner som ej är budgeterade. 

 

Hemtjänsten har under första kvartalet haft en minskning av insatser, 

förutom nattpatrull som ökat. Prognosen för hemtjänsten visar dock på ett 

underskott om 5 642 tkr. Även här finns positiva och negativa avvikelser, 

som ersättningar från socialstyrelsen, ersättning för sjuklöner såväl som 

ökade kostnader för retroaktiva månadslöner och utökning av tjänster på natt 

som ej är budgeterade. Prognosen visar på ett högre kostnadsläge än 

budgeterat, men utöver nattinsatserna är det osäkert om detta kostnadsläge 

förblir konstant under hela 2021. Hemtjänsten fortsätter dock att arbeta 

under 2021 med att vara effektiva i planering av insatser och bemanning. 

Hemsjukvården redovisar ett underskott under 2021 om 2 550 tkr. Här är det 

framförallt köp av konsulter för rehab organisationen. Vi har haft svårigheter 

att rekrytera arbetsterapeuter och fysioterapeuter vilket nu är på väg att lösas.  

Den stora avvikelsen under rubriken övrigt är den stängda dagverksamheten 

som ger en positiv avvikelse om 2 370 tkr.  

 

Omsorgsnämnden räknar med att hålla sin budget avseende investeringar 

under året.  

 

Arbetet med strukturella förändringar som tidigare har påbörjats där 

äldreomsorgen har lagt ner vård- och omsorgsboendeplatser samt arbetat 

fram nya riktlinjer för biståndsbedömning fortsätter och förvaltningen ser 

effekt på dessa arbeten. Stöd och omsorg har ett effektiviseringsarbete som 

redan har fått effekt och de fortsätter under året. 

 

Det finns även osäkerhet i alla delar av omsorgsförvaltningen utifrån den 

pandemi som fortfarande råder. Allt ifrån behovet av vård-och 

omsorgsboendeplatser, hemtjänsttimmar, vilket behov som kommer att 

uppstå av sociala skäl både inom äldreomsorg och stöd och omsorg.  

 

Ärendet ajournerades och återupptogs senare under dagen. 
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Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram anpassnings förslag 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 och vi har avvecklat vård- och omsorgs-

boendeplatser. För SO pågår ett anpassningsarbete inom bemanning. Utifrån 

Unitis avslut kommer förvaltningen att minska sina kostnader även under 

2021. 

 

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

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

förvaltningen.  

 1% sparbeting på samtliga verksamheter inom ÄO under tiden 

20210901-20211231 

Möjlig besparing ca 1 miljon kronor. Varje chef får i uppdrag att beskriva 

hur det ska genomföras. 

 

Konsekvenser: OF har en personalintensiv verksamhet. Ett allmänt 

sparbeting skulle innebära att verksamheterna ej kan ta in vikarier i den 

omfattning som frånvaro uppstår. Konsekvenser blir att vissa uppgifter ej 

blir utförda utan ständiga prioriteringar för att utföra det kunden har beslut 

om. Det skulle göra att planeringar kan blir bättre men också att uppgifter ej 

blir utförda och kvalitén blir försämrad. Kunden får ej det den är beviljad. 

Press på medarbetare att utföra fler arbetsuppgifter gör att sjukfrånvaron 

stiger ännu mer. 

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

20211231 

Möjlig besparing ca 1 miljon kronor. 

 

Stänga del av Nickeln i Los 

 

Konsekvenser: 

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

insatser eller korttidsplats på NVA. Trolig konsekvens kortsiktigt att vi får 

fler hemtjänsttimmar och även dygnet runt ärenden. Krav ökas på planering 

från slutenvård till hemmet, Anhöriga får ta ett större ansvar. Kunder som ej 
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kan gå hem i ordinärt boende utan att få möjlighet till viss rehabilitering 

kommer att ansöka om VoBo tidigare. 

                 

Att göra besparingar som får effekt under 2021 är ej troligt, då  planering 

krävs med fackliga förhandlingar, eventuella förflyttningar av medarbetare 

och kunder som kräver tid.   

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 18 maj 2021. 

Anpassningsförslag utifrån prognos 30 april diarieförd 18 maj 2021. 

Prognos ON april 2021 drift diarieförd 18 maj 2021. 

Prognos ON april 2021 investering diarieförd 18 maj 2021.  

Yrkanden 

László Gönczi (MP) och Maud Jonsson (L) yrkar på att uppdra till 

omsorgsförvaltningen att presentera ytterligare anpassningsförslag för 2021. 

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

(LB) bifall till László Gönczi och Maud Jonssons förslag. 

László Gönczi (MP) yrkar på att omsorgsnämnden ska avse att vid nästa 

omsorgsnämnd ytterligare behandla prognosen för 2021. 

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

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

Louise Hellström (LB) och Elisabet Thorén (C) yrkar på att förslaget att 

stänga 5-6 korttidsplatser inom Äldreomsorgen tillfälligt under tiden 

20210901-20211231 avslås 

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

(V) yrkar på att förslaget 1% sparbeting på samtliga verksamheter inom 

Äldreomsorg under tiden 20210901-20211231 avslås. 
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Per-Gunnar Larsson (S), Elisabet Thorén och Maud Jonsson (L) yrkar på att 

förslaget 1% sparbeting på samtliga verksamheter inom Äldreomsorg under 

tiden 20210901-20211231 bifalls. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att helårsprognosen 

2021 för drift godkänns och finner att nämnden bifaller detta. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att helårsprognosen 

2021 för investeringar godkänns och finner att nämnden bifaller detta. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt med fleras 

yrkande att uppdra till omsorgsförvaltningen att presentera ytterligare 

anpassningsförslag för 2021 och finner att nämnden bifaller detta. 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczi och 

Marie-Louises yrkande att omsorgsnämnden ska avse att vid nästa 

omsorgsnämnd ytterligare behandla prognosen för 2021 och finner att 

nämnden bifaller detta. 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt med fleras 

förslag att stänga 5-6 korttidsplatser inom Äldreomsorgen tillfälligt under 

tiden 20210901-20211231 avslås och finner att nämnden bifaller detta. 

Ordförande ställer sitt yrkande med flera gällande förslaget 1% sparbeting på 

samtliga verksamheter inom Äldreomsorg under tiden 20210901-20211231 

avslag under proposition mot yrkande om bifall 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.     

Omröstningsresultat 

Med 4 nej-röster mot 3 ja-röster har omsorgsnämnden beslutat att bifalla 

Per-Gunnar Larssons med fleras yrkande. 
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Omröstningsprotokoll   § 78  

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  

Stefan Bergen M  X 

Totalt  3 4 

 

Beslutsexpediering 

Kommunstyrelsen 

Akt      
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§ 79 Dnr 00102/2020  

GDPR - Besök av kontaktombud 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet           

Sammanfattning av ärendet 

Information om hur arbetet med GDPR (dataskyddsförordningen) bedrivs på 

omsorgsförvaltningen och på övergripande kommunnivå presenteras av 

kontaktombud Ulf Wallin. GDPR är en förordning som reglerar hantering av 

personuppgifter. Ulf Wallin säger att fler än han behöver ta GDPR ansvar i 

förvaltningen.             

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 10 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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§ 80 Dnr 00046/2021  

Frivilligcentralen går mot förebyggande arbete  

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Antar förslaget att frivilligcentralen upphör i nuvarande form och blir  

    uppsökande verksamhet           

Beskrivning av ärendet 

Frivilligcentralen i Ljusdal 

 

Frivilligcentralen i Ljusdal startade i mars 2010. Ett samarbete mellan 

Ljusdals kommun, Röda Korset, Svenska Kyrkan och Civilförsvarsförbundet 

och finansierades av Omsorgsnämnden. En person anställdes på halvtid som 

frivilligsamordnare.  

 

Som frivilligsamordnare gick ut på att vara spindeln i nätet och matcha 

samman personer med tid, ork och engagemang med andra personer i behov 

av sällskap, hjälp och stöd. Den som behövde hjälp med något t ex 

gardinbyte eller snöskottning skulle kunna få hjälp av en volontär som ville 

göra något för någon annan. Frivilligsamordnaren skulle vara den som 

matchade utbud med efterfrågan. Insatserna var till för alla, inte enbart för 

äldre.  

 

Hur blev det då: 

Trots den goda tanken och engagemang visade sig behovet från enskilda av 

att få hjälp och sällskap av någon okänd person inte vara så stort. 

Frivilligsamordnarens uppgift gick allt mer ut på att vägleda ensamma 

personer i behov av social kontakt till olika verksamheter eller till någon 

ideell organisation. Det visade sig även att önskan att bli volontär utanför de 

befintliga föreningarna inte var så stor.  

 

Lagstiftning som kommunen lyder under som personuppgiftslagen - numera 

GDPR och sekretess- och konkurrenslagstiftning gjorde det besvärligt att 

arbeta med en verksamhet där personer inte är anställda av kommunen.  

 

Till detta kom också problem med hur man skulle hantera försäkringsfrågor, 

allt från till om något skulle gå sönder eller försvinna hos den som fick besök 

och hjälp av en volontär.  
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Det gick långsamt från att en enskild person anmälde sig som volontär på 

kommunens hemsida till att den fick ett uppdrag. Tiden som volontären hade 

till förfogande och var villig att dela med sig av stämde inte alltid överens 

med behovet hos den enskilde. Fördelning av volontärer blev av praktiska 

skäl koncentrerat till Ljusdals centralort. 

 

Detta visar även andra kommuner som har försökt bedriva frivillig-

verksamhet i kommunal regi. Sen en tid tillbaka är Frivilligcentralen i 

Ljusdal vilande. De uppgifter en frivilligcentral kan erbjuda tillgodoses idag 

på andra sätt. I Ljusdals kommun finns många olika föreningar, allt från 

pensionärsorganisationer och församlingar till olika hjälporganisationer och 

intresseföreningar. De gör många fina insatser, inte minst för att minska 

social isolering. 

 

Uppsökande verksamhet 

Något som saknas är en uppsökande verksamhet. Kommunen har tidigare 

arbetat med uppsökande verksamhet i olika omgångar med gott resultat. Det 

har finansierats med projektpengar, vilket gjort att arbetet har fått avslutats i 

samband med att medlen tagit slut. 

 

Kommunen skulle med en uppsökande verksamhet kunna agera tidigare och 

bättre i förebyggande syfte och minska situationer med akutinsatser.  

 

Uppsökande verksamhet riktad till olika grupperingar, t ex till alla 80-åringar 

med utskick, telefonkontakt och hembesök för den som önskar, olika behov 

kunde upptäckas tidigare som gör att livskvaliteten förbättras. 

 

Vi skulle få vetskap om personer som behöver bryta sin sociala isolering, 

informera för att hemmet blir säkrare, minska/förebygga fallolyckor och 

ohälsa. Det skulle troligen innebära att anhörigstöd och biståndshandläggare 

kunde komma in i ett tidigare skede i kontakten med medborgare. 

 

Den person som ska arbeta med detta behöver ha en högskoleutbildning i 

sociala frågor t ex socionom, beteendevetare eller motsvarande. Personen 

behöver ha förmåga till empati, fingertoppskänsla, respekt och förståelse för 

olika livsvillkor och människors integritet.  

  

Förvaltningens förslag är att formellt avsluta verksamheten Frivilligcentralen 

och omvandla till en tjänst med Uppsökande verksamhet. Vi bedömer att 

tjänsten skulle kunna utföras på 50% i samma omfattning som Frivillig-

centralen har bedrivits. 
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I omsorgsförvaltningen finns kommunens anhörigstöd som är till för den 

som står bredvid den som har ett vård- eller omsorgsbehov. Anhörigstöd är 

kostnadsfritt och inte biståndsbedömt. 

  

Biståndshandläggaren bedömer insatser utifrån Socialtjänstlagen, insatsen 

har en avgift.             

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 10 maj 2021.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgs-

förvaltningens förslag att frivilligcentralen upphör i nuvarande form och blir 

uppsökande verksamhet och finner att nämnden bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

 

 

Protokoll ON 2021-05-19
(Signerat, SHA-256 79AE84F60D72954204AB8A5EF8342F1CD2FFFACFE0CB2D356D2ACA279C0B9CFC)

Sida 19 av 30



 

Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

20(29) 

Datum 

2021-05-19 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 81 Dnr 00201/2018  

Förkortad arbetstid 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Tagit del av tidigare beslut och information kring nystart av projekt  

    förkortad arbetstid inom hemtjänst Järvsö           

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsnämnden fick information 20180926 och beslutade då kring ett 

arbete som påbörjades kring förkortad arbetstid. Av flera olika skäl kunde 

detta ej påbörjas som planerat. Förvaltningen har nu påbörjat ett projekt i 

mindre skala, ett hemtjänstområde. Projektbeskrivning är på gång samt 

dialog med berörda medarbetare och facklig organisation.            

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 10 maj 2021. 

Protokoll ON 2018-09-26 § 150 Förkortad arbetstid.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 

noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  

Protokollsanteckning 

Maud Jonsson (L) och Marie-Louise Hellström (LB) reserverar sig i beslutet 

och avser att inkomma med en skriftlig reservation. 

 

Bilaga: Reservation 

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 82 Dnr 00088/2019  

Nybyggnation VoBo 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet          

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens Fastighetschef Richard Brännström informerar om planering av 

och hur arbetet fortskrider kring nybyggnation av ett vård- och omsorgs-

boende i Ljusdal. Marit Holmstrand, kommunstyrelsens ordförande i 

Ljusdals kommun är inbjuden för dialog kring dessa frågor.            

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 10 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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§ 83 Dnr 00097/2020  

Handläggning från ansökan till beslut gällande VoBo. 
Riktlinjer 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Omsorgsnämnden beslutar bordlägga ärendet till kommande möte          

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsförvaltningen har i uppdrag av omsorgsnämnden att formulera ett 

förslag till riktlinje gällande både antal som får vänta på handläggning och 

den tid som de ska behöva vänta efter ansökan till VoBo. I tjänsteskrivelsen 

visas hur både Förvaltningslagen och Socialtjänstlagen styr hur ansökan ska 

utredas och inom vilken tid.  

 

Omsorgsnämnden har 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. 
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Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 9 maj 2021 

Väntetid VOBO - ny modell diarieförd 18 maj 2021. 

Yrkanden 

László Gönczi (MP) yrkar på att ärendet bordläggs till kommande möte.     

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt förslag att 

ärendet bordläggs till kommande möte och finner att omsorgsnämnden 

bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering  

Akt 
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§ 84 Dnr 00035/2021  

Medarbetarundersökning 2020 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Omsorgsnämnden beslutar bordlägga ärendet till kommande möte           

Sammanfattning av ärendet 

Företaget Entergate har genomfört en medarbetarundersökning som har 

presenterats till omsorgsnämnden den 24 mars 2021. 

 

För att kunna göra en djupare analys presenteras en del av undersökningen 

nedbruten i en högre detaljerad nivå. 

 

I medföljande exceldokument kan man jämföra resultaten från olika enheter 

inom VoBo respektive hemtjänst.             

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 12 maj 2021. 

MAU 2020 variation open diarieförd 12 maj 2021 

Yrkanden 

László Gönczi (MP) yrkar på att ärendet bordläggs till kommande möte.     

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt förslag att 

ärendet bordläggs till kommande möte och finner att omsorgsnämnden 

bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 85 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 kommun-  

    fullmäktige för kännedom 

Sammanfattning av ärendet 

För 1a kvartalet 2021 fanns totalt 11 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 7 ärenden inrapporterat. Av dessa 

7 ärenden så är nu 2 ärenden verkställda. Fem personer har tackat nej till 

erbjudande. Ett ärende har tagit tillbaka sin ansökan.  

 

Korttidsboende: Ett ärende inrapporterat. Personen har tackat nej till 

erbjudande.  

 

Lagrum Sol STÖD OCH OMSORG 

 

Vård-och omsorgsboende: Tre ärenden inrapporterade.  

 

Socialpsykiatrin: Ett ärende inrapporterat. Svårt för verkställigheten att hitta 

lämpligt boende. Beslutet verkställs för närvarande på köpt plats i annan 

kommun. 

 

9§6 Korttidsvistelse för barn 

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

vilket gör att verkställighet inte går att genomföra. 
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Kontaktperson: Ett ärenden inrapporterat. Ansökan återtagen eftersom behov 

inte längre finns. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 21 april 2021. 

Sammanställning ÄO - Ej verkställda beslut kvartal 1 - 2021 diarieförd 23 

april 2021 

Sammanställning SO - Ej verkställda beslut kvartal 1 - 2021 diarieförd 23 

april 2021 

Antal dagar från beslut VoBo diarieförd maj 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 samman-

fattningen skickas till Kommunfullmäktige samt till kommunens  

 revisorer för kännedom och finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt förslag att 

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

fullmäktige för kännedom  och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Kommunstyrelsen 

Kommunens revisorer 

Akt 
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§ 86 Dnr 00008/2021  

Redovisning av delegeringsbeslut 
omsorgsförvaltningen 2021 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Delgivningen har noterats till protokollet          

Sammanfattning av ärendet 

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

april 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 10 maj 2021 

Delegeringsbeslut april - översikt diarieförd 7 maj 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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§ 87 Dnr 00011/2021  

Protokoll för kännedom 2021 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet          

Sammanfattning av ärendet 

Till omsorgsnämndens sammanträde den 19 maj finns följande protokoll för 

kännedom: 

 

Protokoll KS 2021-05-06 Tillfällig revidering av varuförsörjningsplan 

 

Beslut: 

Beslutet att avsluta det extra hemsändningsbidraget den 30 juni 2021 

kvarstår 

 

Protokoll KF 2021-04-26  § 44 Årsredovisning 2020 

 

Beslut: 

1. Nämndernas egna kapital tas bort ur årsredovisningen och gällande  

     regelverk upphör.  

2.  Kommunstyrelsen uppdras att ta fram ett nytt regelverk för att hantera  

     nämndernas över- respektive underskott.  

3.  Årsredovisningen 2020 för Ljusdals kommun godkänns.            

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 12 maj 2021. 

Protokoll KF 2021-04-26 § 44 Årsredovisning 2020 

Protokoll KS 2021-05-06 § 92 Tillfällig revidering av varuförsörjningsplan  

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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§ 88 Dnr 00034/2019  

Ledamöternas övriga frågor  

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet     

Sammanfattning av ärendet 

Marie-Louise Hellström (LB) ställer frågan kring vem som ansvarar för 

utemiljön vid omsorgsförvaltningens lokaler.     

 

Beslutsexpediering 

Akt      
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§ 74 Dnr 00005/2021  


Godkännande av dagordning 2021 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


 1. Dagordningen godkänns     
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§ 75 Dnr 00006/2021  


Förvaltningschefen informerar 2021 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet      


  


Sammanfattning av ärendet 


 Allmänt läge, lugnt   


 Sommaren och planering pågår 


 Rekrytering ny chef rehab enheten påbörjad i samarbete med 


Regionen, klart med SKR (Sveriges kommuner och regionen) 


 Covid-19 och vaccination 


 God och Nära vård, i kommunen och regionen 


 Trygghetstelefoni 


 Rekryteringen av ny MAS är avslutad 


 


Planer för rekryteringsinsatser inför sommaren tas till ärendeberedningen i 


juni.            


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 6 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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§ 76 Dnr 00047/2021  


Stöd och omsorg 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet           


Sammanfattning av ärendet 


Omsorgsförvaltningen beskriver på uppdrag av omsorgsnämnden 


organisationen och verksamheten Stöd och omsorg. 


 


Verksamhetschef Barbro Keijzer presenterade en del utmaningar 


som tas till en kommande beredning.           


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 9 maj 2021. 


Presentation diarieförd 11 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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§ 77 Dnr 00007/2021  


Månadsuppföljning 2021 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet          


Sammanfattning av ärendet 


Månadsuppföljningen innehåller en budgetuppföljning, utgångspunkt är att 


uppföljningen ska 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. 


 


Budget för januari-mars månad 2021 jämfört med utfallet i månads-


uppföljningen per mars 2021 visar en liten positiv avvikelse. Den positiva 


avvikelsen borde vara större för att klara sommarmånaderna med löner även 


för sommarvikarier.  Månadsuppföljningens kommentarer visar i mer detalj 


hur både ersättningar och ökade kostnader fördelat på omsorgsnämndens 


olika områden. De stora kostnaderna för 2021 som ej är budgeterade och 


kommer ge negativa avvikelser är skyddsutrustning, inhyrda konsulter på 


rehab, utökning av nattjänster i nattpatrull samt ett par personlig assistans-


ärenden som startar i april 2021 och ej budgeterade. Dessa kommer att 


generera en negativ avvikelse på cirka 4–5 miljoner kronor. Det är för tidigt 


att presentera en mer exakt avvikelse, prognos 1 kommer per den 30 april.  


Omsorgsnämndens avvikelse kommer således att bli negativ under senare 


delen av 2021 och på årsbasis.      


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 12 maj 2021. 


ON timmar hemtjänst 2019-2021 april diarieförd 18 maj 2021. 


Månadsuppföljning ON april 2021 drift diarieförd 18 maj 2021. 


Antal dagar från beslut VoBo diarieförd 18 maj 2021. 


Balans in-utflytt VoBo diarieförd 18 maj 2021. 


Väntetid VoBo diarieförd 18 maj 2021. 


Kostnadsdrivare april 2021 diarieförd 12 maj 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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§ 78 Dnr 00003/2021  


Helårsprognos per den 30 april 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Godkänna helårsprognosen 2021 för drift 


  


2. Godkänna helårsprognosen 2021 för investeringar 


 


3. Att uppdra till omsorgsförvaltningen att presentera ytterligare  


    anpassningsförslag för 2021 


4. Att vid nästa omsorgsnämnd ytterligare behandla prognosen för  


    2021  


5. Att avslå förslaget att stänga 5-6 korttidsplatser inom Äldreomsorgen  


    tillfälligt under tiden 20210901-20211231  


 


6. Att bifalla förslaget gällande ett sparbeting på 1 % för samtliga  


    verksamheter inom Äldreomsorgen under tiden 20210901-20211231 


Sammanfattning av ärendet 


Helårsprognos 2021 per april 


 


Uppställning finns i bilaga Prognos ON april 2021 drift. 


 


Med utgångspunkt i redovisningen per 30 april 2021 har en prognos gjorts 


för helårsresultatet för omsorgsnämnden. Prognosen visar på ett underskott 


om totalt 8 241 tkr. Prognosarbetet har under våren försvårats på grund av 


svårigheter att urskilja pandemipåverkan från verksamheternas under-


liggande kostnader och intäkter.  


 


Avvikande poster som påverkar hela förvaltningen är kostnader och intäkter 


relaterade till covid-19, de retroaktiva månadslöner som betalats ut samt en 


obudgeterad höjning av timlöneanställdas  löner.  


 


Nettot mellan prognostiserade sjuklöner och prognostiserad ersättning från 


staten uppgår till nettokostnader om 5 510 tkr. Detta innebär en positiv 
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avvikelse mot budget. Ett stort arbete var planerat att påbörjas i mars 2020 


för att bland annat sänka sjukfrånvaro men har ej kunnat påbörjas.  


 


Nettot mellan den försenade intäkten för merkostnader pga covid-19 under 


2020 och de covid-19 relaterade kostnader som förvaltningen kan se under 


första kvartalet 2021 uppgår till nettokostnader om 2 889 tkr, största delen av 


detta är kostnader för skyddsutrustning. Skyddsutrustning är den enda covid-


19 relaterade kostnad som prognostiseras i enlighet med perioden jan-april.  


 
Utbetalade retroaktiva månadslöner uppgår till 1 760 tkr och höjning av 


timlön uppskattas till 1 400 tkr. 


 


Kommentarer per verksamhetsområde sorterad efter budgetuppföljningen 


Omsorgsnämndens politiska verksamhet, beräknas gå med en mindre positiv 


avvikelse. 


 


Verksamhetsstöd och biståndshandläggning beräknas redovisa ett negativt 


resultat om 1 990 tkr, på grund av tillfällig konsult på biståndshandläggning 


och ökat behov skyddsutrustning under året som ej har varit budgeterat. I 


denna post ligger även en budget på för processledning som ej är påbörjat. 


Färdtjänst och glesbygdsservice visar en positiv avvikelse om 121 tkr då 


färdtjänst har ett minskat resande men ökad kostnad på glesbygdsservice på 


grund av covid 19. 


 


Stöd och omsorg redovisar på övergripande nivå en positiv avvikelse om 176 


tkr. 


 


Gruppbostäder inom SO ser ut att göra en negativ avvikelse på 561 tkr 


framförallt på grund av ökad bemanning då daglig verksamhet varit stängd 


under våren. 


 


Inom personlig assistans har flera ärenden tillkommit i början på året och 


prognosen visar ett underskott på 1 854 tkr. 


 


Det kompenseras i upp prognosen av att den dagliga verksamheten och 


dagverksamheten varit stängd under samma tid och de generar ett överskott 


om 1 210 tkr. Unitis upphör med sin verksamhet 20210531 och det innebär 


att Hantverkargården organiserar sig för att ta emot dessa kunder. 


 


Inom socialpsykiatrin prognosticeras ett överskott om drygt 1 381 tkr. I alla 


dessa avvikelser finns även ersättningar från socialstyrelsen, ersättningar för 


sjuklöner samt kostnader för retroaktiva månadslöner. 
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Stöd och omsorg arbetar under året med effektivitet och bemannings-


planering. 


 


Äldreomsorgen visar en negativ avvikelse om 6 746 tkr.   


 


Vård-och omsorgsboenden bedöms få ett positivt resultat om 717 tkr. Här 


finns både positiva och negativa avvikelser, som ersättningar från social-


styrelsen, ersättning för sjuklönekostnader såväl som ökade kostnader på 


grund av covid-19 och retroaktiva månadslöner som ej är budgeterade. 


 


Hemtjänsten har under första kvartalet haft en minskning av insatser, 


förutom nattpatrull som ökat. Prognosen för hemtjänsten visar dock på ett 


underskott om 5 642 tkr. Även här finns positiva och negativa avvikelser, 


som ersättningar från socialstyrelsen, ersättning för sjuklöner såväl som 


ökade kostnader för retroaktiva månadslöner och utökning av tjänster på natt 


som ej är budgeterade. Prognosen visar på ett högre kostnadsläge än 


budgeterat, men utöver nattinsatserna är det osäkert om detta kostnadsläge 


förblir konstant under hela 2021. Hemtjänsten fortsätter dock att arbeta 


under 2021 med att vara effektiva i planering av insatser och bemanning. 


Hemsjukvården redovisar ett underskott under 2021 om 2 550 tkr. Här är det 


framförallt köp av konsulter för rehab organisationen. Vi har haft svårigheter 


att rekrytera arbetsterapeuter och fysioterapeuter vilket nu är på väg att lösas.  


Den stora avvikelsen under rubriken övrigt är den stängda dagverksamheten 


som ger en positiv avvikelse om 2 370 tkr.  


 


Omsorgsnämnden räknar med att hålla sin budget avseende investeringar 


under året.  


 


Arbetet med strukturella förändringar som tidigare har påbörjats där 


äldreomsorgen har lagt ner vård- och omsorgsboendeplatser samt arbetat 


fram nya riktlinjer för biståndsbedömning fortsätter och förvaltningen ser 


effekt på dessa arbeten. Stöd och omsorg har ett effektiviseringsarbete som 


redan har fått effekt och de fortsätter under året. 


 


Det finns även osäkerhet i alla delar av omsorgsförvaltningen utifrån den 


pandemi som fortfarande råder. Allt ifrån behovet av vård-och 


omsorgsboendeplatser, hemtjänsttimmar, vilket behov som kommer att 


uppstå av sociala skäl både inom äldreomsorg och stöd och omsorg.  


 


Ärendet ajournerades och återupptogs senare under dagen. 
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Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram anpassnings förslag 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 och vi har avvecklat vård- och omsorgs-


boendeplatser. För SO pågår ett anpassningsarbete inom bemanning. Utifrån 


Unitis avslut kommer förvaltningen att minska sina kostnader även under 


2021. 


 


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


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


förvaltningen.  


 1% sparbeting på samtliga verksamheter inom ÄO under tiden 


20210901-20211231 


Möjlig besparing ca 1 miljon kronor. Varje chef får i uppdrag att beskriva 


hur det ska genomföras. 


 


Konsekvenser: OF har en personalintensiv verksamhet. Ett allmänt 


sparbeting skulle innebära att verksamheterna ej kan ta in vikarier i den 


omfattning som frånvaro uppstår. Konsekvenser blir att vissa uppgifter ej 


blir utförda utan ständiga prioriteringar för att utföra det kunden har beslut 


om. Det skulle göra att planeringar kan blir bättre men också att uppgifter ej 


blir utförda och kvalitén blir försämrad. Kunden får ej det den är beviljad. 


Press på medarbetare att utföra fler arbetsuppgifter gör att sjukfrånvaron 


stiger ännu mer. 


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


20211231 


Möjlig besparing ca 1 miljon kronor. 


 


Stänga del av Nickeln i Los 


 


Konsekvenser: 


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


insatser eller korttidsplats på NVA. Trolig konsekvens kortsiktigt att vi får 


fler hemtjänsttimmar och även dygnet runt ärenden. Krav ökas på planering 


från slutenvård till hemmet, Anhöriga får ta ett större ansvar. Kunder som ej 
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kan gå hem i ordinärt boende utan att få möjlighet till viss rehabilitering 


kommer att ansöka om VoBo tidigare. 


                 


Att göra besparingar som får effekt under 2021 är ej troligt, då  planering 


krävs med fackliga förhandlingar, eventuella förflyttningar av medarbetare 


och kunder som kräver tid.   


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 18 maj 2021. 


Anpassningsförslag utifrån prognos 30 april diarieförd 18 maj 2021. 


Prognos ON april 2021 drift diarieförd 18 maj 2021. 


Prognos ON april 2021 investering diarieförd 18 maj 2021.  


Yrkanden 


László Gönczi (MP) och Maud Jonsson (L) yrkar på att uppdra till 


omsorgsförvaltningen att presentera ytterligare anpassningsförslag för 2021. 


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


(LB) bifall till László Gönczi och Maud Jonssons förslag. 


László Gönczi (MP) yrkar på att omsorgsnämnden ska avse att vid nästa 


omsorgsnämnd ytterligare behandla prognosen för 2021. 


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


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


Louise Hellström (LB) och Elisabet Thorén (C) yrkar på att förslaget att 


stänga 5-6 korttidsplatser inom Äldreomsorgen tillfälligt under tiden 


20210901-20211231 avslås 


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


(V) yrkar på att förslaget 1% sparbeting på samtliga verksamheter inom 


Äldreomsorg under tiden 20210901-20211231 avslås. 
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Per-Gunnar Larsson (S), Elisabet Thorén och Maud Jonsson (L) yrkar på att 


förslaget 1% sparbeting på samtliga verksamheter inom Äldreomsorg under 


tiden 20210901-20211231 bifalls. 


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att helårsprognosen 


2021 för drift godkänns och finner att nämnden bifaller detta. 


 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att helårsprognosen 


2021 för investeringar godkänns och finner att nämnden bifaller detta. 


 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt med fleras 


yrkande att uppdra till omsorgsförvaltningen att presentera ytterligare 


anpassningsförslag för 2021 och finner att nämnden bifaller detta. 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczi och 


Marie-Louises yrkande att omsorgsnämnden ska avse att vid nästa 


omsorgsnämnd ytterligare behandla prognosen för 2021 och finner att 


nämnden bifaller detta. 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt med fleras 


förslag att stänga 5-6 korttidsplatser inom Äldreomsorgen tillfälligt under 


tiden 20210901-20211231 avslås och finner att nämnden bifaller detta. 


Ordförande ställer sitt yrkande med flera gällande förslaget 1% sparbeting på 


samtliga verksamheter inom Äldreomsorg under tiden 20210901-20211231 


avslag under proposition mot yrkande om bifall 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.     


Omröstningsresultat 


Med 4 nej-röster mot 3 ja-röster har omsorgsnämnden beslutat att bifalla 


Per-Gunnar Larssons med fleras yrkande. 
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Omröstningsprotokoll   § 78  


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  


Stefan Bergen M  X 


Totalt  3 4 


 


Beslutsexpediering 


Kommunstyrelsen 


Akt      
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§ 79 Dnr 00102/2020  


GDPR - Besök av kontaktombud 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet           


Sammanfattning av ärendet 


Information om hur arbetet med GDPR (dataskyddsförordningen) bedrivs på 


omsorgsförvaltningen och på övergripande kommunnivå presenteras av 


kontaktombud Ulf Wallin. GDPR är en förordning som reglerar hantering av 


personuppgifter. Ulf Wallin säger att fler än han behöver ta GDPR ansvar i 


förvaltningen.             


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 10 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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§ 80 Dnr 00046/2021  


Frivilligcentralen går mot förebyggande arbete  


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Antar förslaget att frivilligcentralen upphör i nuvarande form och blir  


    uppsökande verksamhet           


Beskrivning av ärendet 


Frivilligcentralen i Ljusdal 


 


Frivilligcentralen i Ljusdal startade i mars 2010. Ett samarbete mellan 


Ljusdals kommun, Röda Korset, Svenska Kyrkan och Civilförsvarsförbundet 


och finansierades av Omsorgsnämnden. En person anställdes på halvtid som 


frivilligsamordnare.  


 


Som frivilligsamordnare gick ut på att vara spindeln i nätet och matcha 


samman personer med tid, ork och engagemang med andra personer i behov 


av sällskap, hjälp och stöd. Den som behövde hjälp med något t ex 


gardinbyte eller snöskottning skulle kunna få hjälp av en volontär som ville 


göra något för någon annan. Frivilligsamordnaren skulle vara den som 


matchade utbud med efterfrågan. Insatserna var till för alla, inte enbart för 


äldre.  


 


Hur blev det då: 


Trots den goda tanken och engagemang visade sig behovet från enskilda av 


att få hjälp och sällskap av någon okänd person inte vara så stort. 


Frivilligsamordnarens uppgift gick allt mer ut på att vägleda ensamma 


personer i behov av social kontakt till olika verksamheter eller till någon 


ideell organisation. Det visade sig även att önskan att bli volontär utanför de 


befintliga föreningarna inte var så stor.  


 


Lagstiftning som kommunen lyder under som personuppgiftslagen - numera 


GDPR och sekretess- och konkurrenslagstiftning gjorde det besvärligt att 


arbeta med en verksamhet där personer inte är anställda av kommunen.  


 


Till detta kom också problem med hur man skulle hantera försäkringsfrågor, 


allt från till om något skulle gå sönder eller försvinna hos den som fick besök 


och hjälp av en volontär.  
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Det gick långsamt från att en enskild person anmälde sig som volontär på 


kommunens hemsida till att den fick ett uppdrag. Tiden som volontären hade 


till förfogande och var villig att dela med sig av stämde inte alltid överens 


med behovet hos den enskilde. Fördelning av volontärer blev av praktiska 


skäl koncentrerat till Ljusdals centralort. 


 


Detta visar även andra kommuner som har försökt bedriva frivillig-


verksamhet i kommunal regi. Sen en tid tillbaka är Frivilligcentralen i 


Ljusdal vilande. De uppgifter en frivilligcentral kan erbjuda tillgodoses idag 


på andra sätt. I Ljusdals kommun finns många olika föreningar, allt från 


pensionärsorganisationer och församlingar till olika hjälporganisationer och 


intresseföreningar. De gör många fina insatser, inte minst för att minska 


social isolering. 


 


Uppsökande verksamhet 


Något som saknas är en uppsökande verksamhet. Kommunen har tidigare 


arbetat med uppsökande verksamhet i olika omgångar med gott resultat. Det 


har finansierats med projektpengar, vilket gjort att arbetet har fått avslutats i 


samband med att medlen tagit slut. 


 


Kommunen skulle med en uppsökande verksamhet kunna agera tidigare och 


bättre i förebyggande syfte och minska situationer med akutinsatser.  


 


Uppsökande verksamhet riktad till olika grupperingar, t ex till alla 80-åringar 


med utskick, telefonkontakt och hembesök för den som önskar, olika behov 


kunde upptäckas tidigare som gör att livskvaliteten förbättras. 


 


Vi skulle få vetskap om personer som behöver bryta sin sociala isolering, 


informera för att hemmet blir säkrare, minska/förebygga fallolyckor och 


ohälsa. Det skulle troligen innebära att anhörigstöd och biståndshandläggare 


kunde komma in i ett tidigare skede i kontakten med medborgare. 


 


Den person som ska arbeta med detta behöver ha en högskoleutbildning i 


sociala frågor t ex socionom, beteendevetare eller motsvarande. Personen 


behöver ha förmåga till empati, fingertoppskänsla, respekt och förståelse för 


olika livsvillkor och människors integritet.  


  


Förvaltningens förslag är att formellt avsluta verksamheten Frivilligcentralen 


och omvandla till en tjänst med Uppsökande verksamhet. Vi bedömer att 


tjänsten skulle kunna utföras på 50% i samma omfattning som Frivillig-


centralen har bedrivits. 
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I omsorgsförvaltningen finns kommunens anhörigstöd som är till för den 


som står bredvid den som har ett vård- eller omsorgsbehov. Anhörigstöd är 


kostnadsfritt och inte biståndsbedömt. 


  


Biståndshandläggaren bedömer insatser utifrån Socialtjänstlagen, insatsen 


har en avgift.             


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 10 maj 2021.  


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgs-


förvaltningens förslag att frivilligcentralen upphör i nuvarande form och blir 


uppsökande verksamhet och finner att nämnden bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 81 Dnr 00201/2018  


Förkortad arbetstid 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Tagit del av tidigare beslut och information kring nystart av projekt  


    förkortad arbetstid inom hemtjänst Järvsö           


Sammanfattning av ärendet 


Omsorgsnämnden fick information 20180926 och beslutade då kring ett 


arbete som påbörjades kring förkortad arbetstid. Av flera olika skäl kunde 


detta ej påbörjas som planerat. Förvaltningen har nu påbörjat ett projekt i 


mindre skala, ett hemtjänstområde. Projektbeskrivning är på gång samt 


dialog med berörda medarbetare och facklig organisation.            


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 10 maj 2021. 


Protokoll ON 2018-09-26 § 150 Förkortad arbetstid.  


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 


noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  


Protokollsanteckning 


Maud Jonsson (L) och Marie-Louise Hellström (LB) reserverar sig i beslutet 


och avser att inkomma med en skriftlig reservation. 


 


Bilaga: Reservation 


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 82 Dnr 00088/2019  


Nybyggnation VoBo 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet          


Sammanfattning av ärendet 


Kommunens Fastighetschef Richard Brännström informerar om planering av 


och hur arbetet fortskrider kring nybyggnation av ett vård- och omsorgs-


boende i Ljusdal. Marit Holmstrand, kommunstyrelsens ordförande i 


Ljusdals kommun är inbjuden för dialog kring dessa frågor.            


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 10 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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§ 83 Dnr 00097/2020  


Handläggning från ansökan till beslut gällande VoBo. 
Riktlinjer 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Omsorgsnämnden beslutar bordlägga ärendet till kommande möte          


Sammanfattning av ärendet 


Omsorgsförvaltningen har i uppdrag av omsorgsnämnden att formulera ett 


förslag till riktlinje gällande både antal som får vänta på handläggning och 


den tid som de ska behöva vänta efter ansökan till VoBo. I tjänsteskrivelsen 


visas hur både Förvaltningslagen och Socialtjänstlagen styr hur ansökan ska 


utredas och inom vilken tid.  


 


Omsorgsnämnden har 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. 
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Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 9 maj 2021 


Väntetid VOBO - ny modell diarieförd 18 maj 2021. 


Yrkanden 


László Gönczi (MP) yrkar på att ärendet bordläggs till kommande möte.     


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt förslag att 


ärendet bordläggs till kommande möte och finner att omsorgsnämnden 


bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering  


Akt 
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§ 84 Dnr 00035/2021  


Medarbetarundersökning 2020 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Omsorgsnämnden beslutar bordlägga ärendet till kommande möte           


Sammanfattning av ärendet 


Företaget Entergate har genomfört en medarbetarundersökning som har 


presenterats till omsorgsnämnden den 24 mars 2021. 


 


För att kunna göra en djupare analys presenteras en del av undersökningen 


nedbruten i en högre detaljerad nivå. 


 


I medföljande exceldokument kan man jämföra resultaten från olika enheter 


inom VoBo respektive hemtjänst.             


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 12 maj 2021. 


MAU 2020 variation open diarieförd 12 maj 2021 


Yrkanden 


László Gönczi (MP) yrkar på att ärendet bordläggs till kommande möte.     


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt förslag att 


ärendet bordläggs till kommande möte och finner att omsorgsnämnden 


bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 85 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 kommun-  


    fullmäktige för kännedom 


Sammanfattning av ärendet 


För 1a kvartalet 2021 fanns totalt 11 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 7 ärenden inrapporterat. Av dessa 


7 ärenden så är nu 2 ärenden verkställda. Fem personer har tackat nej till 


erbjudande. Ett ärende har tagit tillbaka sin ansökan.  


 


Korttidsboende: Ett ärende inrapporterat. Personen har tackat nej till 


erbjudande.  


 


Lagrum Sol STÖD OCH OMSORG 


 


Vård-och omsorgsboende: Tre ärenden inrapporterade.  


 


Socialpsykiatrin: Ett ärende inrapporterat. Svårt för verkställigheten att hitta 


lämpligt boende. Beslutet verkställs för närvarande på köpt plats i annan 


kommun. 


 


9§6 Korttidsvistelse för barn 


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


vilket gör att verkställighet inte går att genomföra. 
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Kontaktperson: Ett ärenden inrapporterat. Ansökan återtagen eftersom behov 


inte längre finns. 


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 21 april 2021. 


Sammanställning ÄO - Ej verkställda beslut kvartal 1 - 2021 diarieförd 23 


april 2021 


Sammanställning SO - Ej verkställda beslut kvartal 1 - 2021 diarieförd 23 


april 2021 


Antal dagar från beslut VoBo diarieförd maj 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 samman-


fattningen skickas till Kommunfullmäktige samt till kommunens  


 revisorer för kännedom och finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 


 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt förslag att 


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


fullmäktige för kännedom  och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Kommunstyrelsen 


Kommunens revisorer 


Akt 
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§ 86 Dnr 00008/2021  


Redovisning av delegeringsbeslut 
omsorgsförvaltningen 2021 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Delgivningen har noterats till protokollet          


Sammanfattning av ärendet 


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


april 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 10 maj 2021 


Delegeringsbeslut april - översikt diarieförd 7 maj 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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§ 87 Dnr 00011/2021  


Protokoll för kännedom 2021 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet          


Sammanfattning av ärendet 


Till omsorgsnämndens sammanträde den 19 maj finns följande protokoll för 


kännedom: 


 


Protokoll KS 2021-05-06 Tillfällig revidering av varuförsörjningsplan 


 


Beslut: 


Beslutet att avsluta det extra hemsändningsbidraget den 30 juni 2021 


kvarstår 


 


Protokoll KF 2021-04-26  § 44 Årsredovisning 2020 


 


Beslut: 


1. Nämndernas egna kapital tas bort ur årsredovisningen och gällande  


     regelverk upphör.  


2.  Kommunstyrelsen uppdras att ta fram ett nytt regelverk för att hantera  


     nämndernas över- respektive underskott.  


3.  Årsredovisningen 2020 för Ljusdals kommun godkänns.            


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 12 maj 2021. 


Protokoll KF 2021-04-26 § 44 Årsredovisning 2020 


Protokoll KS 2021-05-06 § 92 Tillfällig revidering av varuförsörjningsplan  


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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§ 88 Dnr 00034/2019  


Ledamöternas övriga frågor  


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet     


Sammanfattning av ärendet 


Marie-Louise Hellström (LB) ställer frågan kring vem som ansvarar för 


utemiljön vid omsorgsförvaltningens lokaler.     


 


Beslutsexpediering 


Akt      


 


 





