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§ 141 Dnr 00031/2020  

Godkännande av dagordning 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Dagordningen godkänns      
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§ 142 Dnr 00009/2020  

Förvaltningschefen informerar 2020 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet           

Sammanfattning av ärendet 

 Allmänt läge förvaltningen 

 Information om att Gärdegården nu är stängd 

 Nytt VoBo 

 Nya utvecklingsarbetet påbörjat inom äldreomsorg, stöd och omsorg, 

månadsuppföljningar hemtjänst, SO personalplanering med hjälp av 

genomförandeplaner och biståndshandläggare arbete med PwC. 

 Möte tillsammans med primärvårdens rehab är planerat. 

             

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 16 november 2020.  

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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§ 143 Dnr 00022/2020  

Ljusdals kommuns frivilligstipendium 2020 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Omsorgsnämnden utser xxxxxxx till 2020 års mottagare av   

    frivilligstipendiet 

 

2. Uppdra till presidiet att arrangera en digital utdelning av stipendiet i  

    anslutning till frivilligveckan           

Sammanfattning av ärendet 

I slutet av september annonserade Ljusdals kommun om Frivilligstipendiet 

2020. Sista dag för nominering till stipendiet var den 23 oktober 2020.  

 

Vid nomineringstidens slut hade 9 nomineringar, varav tre gällande samma 

person, kommit in, vilka bifogas handlingarna.  

 

Stipendiet avser att stödja och uppmuntra förtjänstfulla insatser inom det 

sociala området. Det delas ut till organisationer, sammanslutningar och 

personer som är bosatta och verksamma i Ljusdals kommun, eller har annan 

speciell anknytning till kommunen. 

 

Stipendiesumman uppgår till 20 000 kronor. Mottagaren av stipendiet är 

hemlig fram till att utdelningen är klar.         

 

Utdelningen av frivilligstipendiet kommer att ske digitalt i anslutning till 

frivilligveckan i december.          

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 10 november 2020 

Tidigare stipendiater diarieförd 13 november 2020 

Nomineringar och ansökningar frivilligstipendiet 2020 

Yrkanden 

Nämnden diskuterar ett förslag från presidiet och Marie-Louise Hellström 

(LB) yrkar bifall till detta.  
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László Gönczi (MP) yrkar på att uppdra till presidiet att arrangera en digital 

utdelning av stipendiet i anslutning till frivilligveckan   

Propositionsordning 

Förslag till mottagare av frivilligstipendiet diskuteras under sammanträdet 

och ordförande ställer detta under proposition och finner att 

omsorgsnämnden är enig om mottagare till frivilligstipendiet 2020. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till hans eget förslag att 

uppdra till presidiet att arrangera en digital utdelning av stipendiet i 

anslutning till frivilligveckan  och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 144 Dnr 00051/2020  

Coronapandemin 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet           

Sammanfattning av ärendet 

 Stabsläge har införts, detta innebär att beslut kan tas snabbt vid 

eventuella förändringar i verksamheten 

 Nya allmänna råd i Regionen och lokala allmänna råd i kommunen 

 Smittade kunder/personal 

 Alla möten om möjligt digitalt 

 Distansarbete är huvudregeln och ska gälla så länge det inte påverkar 

verksamheten menligt 

 Tillgång skyddsutrustning 

             

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 16 november 2020.  

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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§ 145 Dnr 00030/2020  

Månadsuppföljning 2020 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet 

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsförvaltningen har på uppdrag av omsorgsnämnden tagit fram ett 

antal kostnadsdrivare. Dessa redovisas månadsvis tillsammans med, av 

omsorgsnämnden, utvald verksamhetsstatistik. I tillägg till kostnadsdrivare 

och verksamhetsstatistik redovisas budgetuppföljning för september och  

oktober 2020.  

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 17 november 2020 

Budgetuppföljning oktober diarieförd 18 november 2020 

Budgetuppföljning september diarieförd 13 november 2020 

Kostnadsdrivare oktober 2020 diarieförd 13 november 2020 

ON timmar hemtjänst oktober diarieförd 17 november 2020 

Balans in-utflytt VoBo 2020-11-16 diarieförd 16 november 2020 

Antal dagar från beslut VoBo 2020-11-16 diarieförd16  november 2020  

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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§ 146 Dnr 00097/2020  

Handläggning från ansökan till beslut gällande VoBo 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet           

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsförvaltningen har följt statistik på hur lång tid det tar från en 

ansökan om vård- och omsorgboende till att ett biståndsbeslut är fattat. 

Skälet till den långa handläggningstiden är bland annat ökad arbets-

belastning. 

 

Omsorgsförvaltningen har fått i uppdrag att: 

 Genomföra en extra insats för att minska både antalet individer som 

väntar och tiden för handläggning, från ansökan till beslut, gällande 

VoBo 

 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     

För att inte handläggningen från ansökan till att en utredning startar ska ta 

för lång tid har extra resurser satts in för att handlägga ansökan om vård- och 

omsorgsboende fram till 20201231.            

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 17 november 2020.  

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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§ 147 Dnr 00004/2020  

Budget 2021 samt ELP 2022-2023 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet 

 

2. Förslag till ytterligare besparingar noteras 

           

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsförvaltningen redovisar hur långt budgetarbetet har kommit och 

vilka frågeställningar som fortfarande diskuteras för att komma fram till ett 

förslag till detaljbudget 2021. 

 

Förslag till besparingar diskuteras för att beslutas på omsorgsnämndens möte 

den 9:e december 

 

Förslag: 

 

 Hänsyn tas i budget för sökt ersättningsbelopp gällande extraordinära 

kostnader 

 Åtgärder för att minska sjukfrånvaron 

 Översyn bemanningspoolen 

 Avgiftshöjningar  

 Kameror i hemtjänsten 

 Översyn dagverksamhet och sociala företag   

  

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad november 2020. 

Utkast budget, drift diarieförd 18 november 2020. 

Bilaga till budgetutkast diarieförd 18 november 2020. 

Protokoll KF 2020-11-09 § 117 Budget 2021, ELP 2022-2023. 

Budget 2020, ELP 2022-2023 fastställd av KF 2020-11-09 diarieförd            

9 november 2020. 
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Yrkanden 

 László Gönczi (MP) yrkar på att förslag till ytterligare besparingar noteras i 

protokollet.     

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 förslag till 

ytterligare besparingar noteras och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 148 Dnr 00049/2020  

Tillfällig revidering av varuförsörjningsplan. 
Varuhemsändningsbidrag 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Omsorgsnämnden ställer sig positiv till förslaget att kommunstyrelsen  

    övertar ansvaret och kostnaderna för hemsändningsbidrag från  

    omsorgsnämnden.  

 

2. Om kommunstyrelsen väljer att inte överta ärendet, fattar  

    omsorgsnämnden nytt beslut om hemsändningsbidraget vid sitt  

    sammanträde den 9 december.           

Sammanfattning av ärendet 

Folkhälsomyndighetens uppmaning att undvika matbutiker har varit svåra att 

efterleva för dem som inte har anhöriga eller bekanta som kan handla åt dem. 

Kommunen införde i mars 2020 ett tillfälligt bidrag till butiker som erbjöd 

hemsändningstjänster. Avtal har tecknats med de butiker som så önskat, 

avtalen gäller till sista december med möjlighet till förlängning. Kommunen 

har betalat butikerna en fast summa per genomförd hemleverans, varav 

Region Gävleborg bekostar hälften. 

 

Kommunens merkostnad bedöms till ca 350.000 kronor under 2020 och har 

hittills belastat omsorgsnämndens budget. 

 

Region Gävleborg har efterfrågat kommunens åsikt och erfarenheter inför 

sitt beslut om eventuell förlängning av bidraget efter 31 december 2020. 

Efter samråd med omsorgsnämndens AU har kommunen framfört att stödet 

bör förlängas. 

 

Beskrivning av ärendet 

Omsorgsnämnden i Ljusdals kommun införde (via ordförandebeslut) i mars 

2020 ett extra stöd till butiker som erbjuder färdigpackade matkassar enligt 

individuell beställning, för avhämtning eller hemsändning, för kunder 

bosatta i Ljusdals kommun som är över 70 år eller av annat skäl tillhör 

riskgrupp för covid-19 enligt Folkhälsomyndighetens definitioner. I augusti 

tillförde nämnden ett stöd för packning med avhämtning, medan stödet för 

hemleveranser minskades. 
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Stödet bygger på den befintliga varuförsörjningsplanen men har anpassats 

för pandemin med utökade målgrupper. För hemsändning till riskgrupper 

bekostas halva bidraget av Region Gävleborg. Packning utan hemleverans 

ersätts enligt nuvarande regelverk inte av regionen, utan hela det bidraget 

belastar kommunen. 

 

Avtalen med butikerna gäller till 31 december 2020 och kan antingen 

förlängas, avslutas eller skrivas om. Om kommunstyrelsen övertar frågan 

fattar den också beslutet, i annat fall behöver omsorgsnämnden välja väg. 

En förlängning av avtalet kan ske ensidigt från kommunens sida. Butikerna 

kan då fortsätta rekvirera bidrag enligt principerna i det gällande avtalet, 

förutsatt att de fortsätter erbjuda tjänsten. 

 

Ett avslutande av avtalet kan också ske ensidigt från kommunens sida. 

Avtalet är tidsbegränsat och kräver ingen uppsägning. 

 

En ändring av villkoren innebär att ett nytt avtal behöver tas fram. Alla 

livsmedelsbutiker i kommunen erbjuds då att teckna det nya avtalet. 

Villkoren behöver vara likvärdiga, men varje butik kan välja att tacka ja eller 

avstå. 

 

I samtal med näringslivet och olika kommunala förvaltningar, främst 

hemtjänsten, har förslag på olika förändringar av stödets konstruktion 

kommit på tal. Nedanstående förslag bygger på synpunkter lämnade från 

flera olika håll och på erfarenheter av hur bidragets konstruktion påverkat 

folks beteende. 

 

Möjligheten att köpa hemleveranstjänster saknas nästan helt för personer 

som inte omfattas av kommunens bidragskriterier, då sådana med få 

undantag inte erbjuds och marknadsförs av butikerna. I de fall hemleveranser 

ingår i hemtjänsten utförs det med gamla rutiner som inte är optimala ur 

effektivitets- och smittskyddssynpunkt. Utifrån ett näringslivsperspektiv 

vore det också önskvärt att kommunens beslut främjar framväxten av 

kommersiellt baserade hemleveranserbjudanden. Utifrån kommunens 

ekonomi bör tjänsten inte vara helt gratis då det ökar risken för 

överutnyttjande. 

 

Förslaget innebär att butikerna efter 1 januari 2021 ersätts med 75% av 

ordinarie pris för tjänsten, förutsatt att resterande 25% betalas av kunden och 

att hemleveranstjänster erbjuds även till andra kunder. Stödet kan vara 

maximalt 150 kronor vid leverans till hemmet (kunden betalar då 50 kronor 

om ordinarie pris är 200) och 75 kronor då kunden hämtar upp en packad 

matkasse på anvisad plats (kunden betalar då 25 kronor om priset är 100). 
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Gratis hemleveranser berättigar inte till stöd, inte heller standardiserade 

varukassar med fast innehåll. Stöd kan ges för högst en leverans i veckan per 

hushåll, och enbart för kunder som uppfyller vissa kriterier enligt en 

förenklad prövning. 

 

Nya avtal erbjuds butikerna inför årsskiftet. Hemsändningsbidraget 

förhandsprövas från 1 januari. Ansökan görs till hemtjänstens biståndsgrupp 

där en enkel behovsprövning görs. Butikerna redovisar därefter månadsvis 

antal sålda kassar till de kunder som finns med på listan, och intygar därvid 

att egenavgiften betalats. Onlinebeställning med procentpåslag räknas som 

likvärdigt med maximal egenavgift (vilket är fallet vid allt utom 

småbeställningar). 

 

Beställning får inte hänvisas enbart till hemsida eller app, utan skall även på 

begäran kunna göras via e-post eller handskrivna (läsliga) listor. Butiken är 

dock inte skyldig att ta emot beställningar per telefon. För telefonbeställning 

får butiken hänvisa till det stöd som kan ges av anhöriga eller andra frivilliga 

föreningar. Saknar kunden egna kontakter har Röda Korset volontärer som är 

beredda att översätta telefonbeställning till mail. 

 

Hemtjänstansökningar som enbart avser behov av varupackning 

/hemleverans, hänvisas i första hand till de butiker som erbjuder tjänsten. 

Detta innebär för de flesta kunder en lägre egenavgift än vid ett 

hemtjänstbeslut som innefattar varuinköp. Samtal om leveranstjänstens 

framtida utformning bör även tas upp med den leverantör som vinner nu 

pågående upphandling om varuleveranser inom hemtjänsten. 

 

Avtalen gäller från första januari 2021 och förlängs förslagsvis för samma 

period som Region Gävleborg med hänvisning till pandemin bekostar 50% 

av hemsändningsstödet. Vid beslut om avslutat stöd från regionen sägs 

avtalen upp för omförhandling och eventuellt nytt ställningstagande från 

kommunens sida.  

 

För de glesbygdsbutiker som redan före pandemin hade särskilda 

hemsändningsbidrag - Tempo Ramsjö, ICA Nickeln i Los samt Handlar´n i 

Ängebo (för kunder folkbokförda i Ljusdals kommun) – gäller de tidigare 

avtalen även under 2021. En ny varuförsörjningsplan bör utarbetas under 

2021 och ersättningsnivån ses över.             

Beslutsunderlag 

Skrivelse daterad 17 november 2020.  
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Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till projektutvecklare 

Roland Hamlins och förvaltningens förslag att kommunstyrelsen övertar 

ansvaret och kostnaderna för hemsändningsbidrag från omsorgsnämnden och 

finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till förslaget om 

kommunstyrelsen väljer att inte överta ärendet, fattar omsorgsnämnden nytt 

beslut om hemsändningsbidraget vid sitt sammanträde den 9 december och 

finner att omsorgsnämnden bifaller detta.     

 

Beslutsexpediering 

Kommunstyrelsen 

Akt 
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§ 149 Dnr 00019/2020  

Ej verkställda beslut kvartal 3 enligt 4 kap 1 § och 
rapportering enligt 16 kap 6f § socialtjänstlagen 2020 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 

 

2. Sammanfattningen skickas till Kommunfullmäktige samt till kommunens  

    revisorer för  kännedom.  

          

Sammanfattning av ärendet 

För 3e kvartalet 2020 fanns totalt 25 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 17 ärenden inrapporterat. Av dessa 17 ärenden så är nu 6 

ärenden verkställda.  

 Två personer har tagit tillbaka sin ansökan samt att tre personer 

avlidit innan verkställighet. 

 En person har flyttat till annan kommun. 

 Sex personer har tackat nej till erbjudet boende. 

 En av dessa tog tillbaka sin ansökan i samband med att hen tackade 

nej. 

Det finns ingen person på väntelistan vid rapporteringstillfället som inte fått 

något boendeerbjudande. 

 

Växelvård: 

Fem ärenden inrapporterade. Skäl till dröjsmålen är intagningsstoppet  på 

växelvårdsplatser i och med Covid-19. 

Fyra ärenden är nu verkställda. 

 En person med beslut om växelvård daterat 200713 har inte fått något 

erbjudande om plats ännu. Har insatsen anhörigstöd i hemmet. 

 

 



 

Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

18(24) 

Datum 

2020-11-24 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

 

 

 

 

Lagrum Sol STÖD OCH OMSORG 

 

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

Svårt för verkställigheten att hitta lämpligt boende. Beslutet verkställs för 

närvarande på köpt plats i annan kommun. 

 

Kontaktperson: Ett ärenden inrapporterat som inte är verkställt. Svårt att 

hitta lämplig uppdragstagare. Har beslut om kontaktperson sedan 191030. 

 

Lagrum LSS 9§9 – boende för vuxna: Ett ärende inrapporterat som ej 

verkställt. Den enskilde har tackat nej till erbjudet boende vid två tillfällen 

 

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 14 oktober 2020. 

Sammanställning ej verkställda beslut  3:e kvartalet diarieförd 15 oktober 

2020.  

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.   

 

Beslutsexpediering 

Kommunstyrelsen 

Kommunens revisorer 

Akt 

 

 



 

Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

19(24) 

Datum 

2020-11-24 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 150 Dnr 00109/2019  

Sjukfrånvaro 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet           

Sammanfattning av ärendet 

Enligt internkontrollplanen ska sjukfrånvaro statistik redovisas för tredje 

kvartalet 2020. I statistik från tredje kvartalet kan man se hur pandemin har 

påverkat sjuktalen. 

            

I samma ärende redovisades även hur arbetet går med ”projekt” sänka 

sjukfrånvaron i omsorgsförvaltningen. Det arbetet är ej påbörjat i den 

omfattning som planerats under 2020 på grund av rådande pandemi.  

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad  

Rapport nuläge sänka sjukfrånvaron diarieförd 13 november 2020. 

Sjukfrånvarostatistik OF kvartal 3 2020 diarieförd 9 november 2020.  

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 

20(24) 

Datum 

2020-11-24 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 151 Dnr 00099/2020  

Planer för utvecklingsarbete under pandemin och 
andra särskilda förhållanden 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Omsorgsnämnden har diskuterat frågorna 

Sammanfattning av ärendet 

Under de senaste åren har Ljusdals Kommun drabbats av synnerligen 

allvarliga missöden. Branden i kommunhuset, skogsbranden i kommunens 

västra delar och nu, tillsammans med hela världen en pandemi. 

 

Samtidigt med dessa perioder av missöden har det funnits stora behov av att 

utveckla verksamheterna. Vi behöver komma till rätta med de höga 

sjukskrivningstalen, vi vill införa mera självförvaltande arbetssätt, analysera 

fördelar med förkortad arbetstid etc. 

 

Flera utvecklingsområden har påbörjats men inte nått ända fram. Gång på 

gång har arbetet behövt pausats på grund av dessa särskilda händelser. 

På sikt är det inte hållbart även om det ter sig nödvändigt. Tyvärr verkar vi 

inte stå inför ett snart slut på eländet. 

 

Vi i nämnden bör tillsammans med vår förvaltning inleda ett samtal som ska 

utmynna i en strategi för hur effektivt utvecklande ska kunna genomföras 

även under svåra perioder. 

 

Inlägg från enhetschef Barbro Keijzer i diskussionen: I och med pandemin så 

har verksamheterna levt i vakuum och det gäller att hitta nya former och att 

upprätthålla arbetet enligt de nya reglerna.  

 

Inlägg från Kennet Hedman (M) i diskussionen: Att även använda digitala 

möten i kontakt med kunder för att minska smittspridning av covid-19. 

 

Nämnden diskuterar olika utvecklingsområden som kommer att behandlas på 

kommande ärendeberedning. 



 

Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

21(24) 

Datum 

2020-11-24 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från omsorgsnämndens ordförande diarieförd 19 november 2020.  

 

Beslutsexpediering  

Akt 

 

 



 

Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

22(24) 

Datum 

2020-11-24 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 152 Dnr 00018/2020  

Redovisning av delegeringsbeslut 
omsorgsförvaltningen 2020 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Delgivningen har noterats till protokollet           

Sammanfattning av ärendet 

Listor redovisas, diarieförda den 12 november 2020, över delegeringsbeslut 

fattade i oktober 2020 enligt socialtjänstlagen (SoL) inom äldreomsorg och 

stöd och omsorg, enligt lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade 

(LSS) inom stöd och omsorg             

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 10 november 2020. 

Delegeringsbeslut oktober-översikt diarieförd 12 november 2020 

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 

23(24) 

Datum 

2020-11-24 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 153 Dnr 00025/2020  

Ärenden för kännedom 2020 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet           

Sammanfattning av ärendet 

Till omsorgsnämndens sammanträde den 24 november 2020 finns följande 

dom för kännedom: 

  

Förvaltningsrätten i Falun har meddelat dom i mål 3500-20 gällande 

överklagande av bistånd enligt socialtjänstlagen, kontaktperson. 

  

Förvaltningsrätten avslår överklagandet och dömer i enlighet med 

omsorgsnämndens beslut.             

Beslutsunderlag 

Skrivelse daterad 17 november 2020.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 

noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

 

 



 

Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

24(24) 

Datum 

2020-11-24 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 154 Dnr 00034/2019  

Ledamöternas övriga frågor  

Omsorgsnämnden beslutar 

 

 1. Informationen har noterats till protokollet     

Sammanfattning av ärendet 

 Ledamöter ställde frågor och fick svar.     

 

 


