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§ 1 Dnr 00045/2019  

Godkännande av dagordning 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Dagordningen godkänns.  

      

 

 



 

Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

5(21) 

Datum 

2020-01-15 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 2 Dnr 00009/2020  

Förvaltningschefen informerar 2020 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

 Förvaltningschef Ingrid Sundström informerar:   

 

 Förvaltningen planerar omsorgsdag för alla medarbetare vid ett antal 

tillfällen i februari-mars, där presenteras mål och visioner för  den 

nya omsorgsförvaltningen. I cirka 2 timmarspass under två dagar. 

 

 Planering för ”Stjärnmärkt” är gjort för hela året alla medarbetare 

ÄO, personcentrerad vård vid demenssjukdom.  

 

 Fortsätter utveckla samarbetet med regionen i andan Nära vård.  

Sjuksköterskor och rehab kommer att starta en grupp som tittar på 

utveckling av närvårdsavdelningen. 

 

 Stöd och omsorg har i en lite omvärldsbevakning tittat på ett 

”pedagogiskt förhållnings och arbetssätt” PFA. Kommer att försöka 

planera en utbildningsinsats under 2020. 

 

 Avtalet med UNITIS är klart och vi förlänger avtalet i tre år, köp upp 

till 24 platser. 

 

 Skrivelse från rehab har inkommit, förvaltningen kommer att träffa 

dem. 

 

 Förvaltningen har tillsammans med handläggarenheten och facklig 

organisation gjort en åtgärdsplan utifrån deras arbetsmiljö. 

 

 Förvaltningen arbetar med de beslut som ON tagit, besparingar och 

konsekvensanalyser. MBL förhandlingar är planerade/påbörjade. 
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 Lex Sara. 

 

 Förkortad arbetstid/flexibel arbetstid. 

 

 Dagsinformation om arbetet med Gärdegården och aktuell situation 

boende. 

   

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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§ 3 Dnr 00008/2020  

Riktlinjer vid hot om suicid 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Föreslå kommunstyrelsen att skapa riktlinjer för att användas vid hot  

om suicid. 

 

2. Bifoga omsorgsförvaltningens rutin.           

Sammanfattning av ärendet 

På omsorgsförvaltningen händer att kunder mår dåligt och söker stöd där det 

ibland uppkommer hot om suicid. På förvaltningsnivå arbetas nu fram en 

rutin för hur vi hanterar dessa ärenden, framförallt i akut situation och hur 

professionen sedan fortsätter handläggning i sådana ärenden. För att 

uppmärksamma hur kommunen arbetar med suicidfrågor så kan 

omsorgsförvaltningen ställa frågan om övergripande riktlinjer till 

kommunstyrelseförvaltningen.  

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse 8 januari 2020. 

Omsorgsförvaltningens rutin för riktlinjer vid hot om suicid diarieförd 15 

januari 2020. 

Yrkanden 

László Gönczi (MP) yrkar på att omsorgsförvaltningens föreslår att 

kommunstyrelsen ska skapa riktlinjer för att användas vid hot om suicid.  

 

László Gönczi (MP) yrkar på att omsorgsförvaltningens rutin för riktlinjer 

vid hot om suicid bifogas till kommunstyrelsen.     

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget yrkande 

gällande att kommunstyrelsen ska skapa riktlinjer för att användas vid hot 

om suicid. Ordförande finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 
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Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget yrkande 

gällande att omsorgsförvaltningens rutin ska bifogas. Ordförande finner att 

omsorgsnämnden bifaller detta. 

 

 

 

Beslutsexpediering 

Kommunstyrelsen 

Akt 
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§ 4 Dnr 00140/2019  

Information om ordförandebeslut 2019 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats.           

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har från arbetsmiljöverket mottagit ett besked om ansökan om 

vite hos förvaltningsrätten gällande hög arbetsbelastning på hemtjänsten i 

Ljusdal. 

 

Yttrande har lämnats till arbetsmiljöverket, som efter våra synpunkter och 

utredningar har meddelat i beslut daterat 2019-11-20 att vi nu uppfyller de 

krav som de övervägde att fatta beslut om.  

 

Arbetsmiljöverket lämnade under utredningens gång - innan yttrande hade 

skickats in från förvaltningen - detta ärende vidare till Förvaltningsrätten i 

Stockholm för prövning. Där har omsorgsnämnden via ordförandebeslut 

lämnat ett yttrande den 20 november respektive den 17 december. Beslut har 

inte kommit i detta mål.             

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 3 januari 2020. 

Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm diarieförd 17 december 2019. 

Föreläggande från Förvaltningsrätten i Stockholm diarieförd 4 december 

2019. 

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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§ 5 Dnr 00110/2019  

Månadsuppföljning 2019 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet.          

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsförvaltningen har på uppdrag av omsorgsnämnden tagit fram ett 

antal kostnadsdrivare för redovisning varje månad.            

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 7 januari 2020. 

Hemtjänsttimmar december diarieförd 14 januari 2020. 

Månadsuppföljning november diarieförd 7 januari 2020. 

Antal dagar om beslut vobo diarieförd 7 januari 2020. 

Sammanställning för 2018-2019 gällande beviljade och avslutade diarieförd 

2 december 2019.  

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(21) 

Datum 

2020-01-15 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 6 Dnr 00010/2019  

Budget 2020 samt ELP 2021-2022 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Tagit del av information om budget 2020 och diskuterat den.        

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen informerar om budgetläget och de åtgärder som påbörjats 

inför 2020.    

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 7 januari 2020. 

Sammanställning budet 2020-2022 diarieförd 8 januari 2020. 

Protokoll ON § 152 2019-10-23.  

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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§ 7 Dnr 00139/2019  

Remiss gällande riktlinje spelfria arbetsplatser 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Omsorgsnämnden har inga invändningar mot förslagen riktlinje gällande 

spelfria arbetsplatser.         

Sammanfattning av ärendet 

Sedan 1 januari 2018 likställs spelberoende med missbruk av alkohol och 

droger, ändringar i socialtjänstlagen tydliggör kommuners och regionens 

(landstings) ansvar att förebygga och motverka spelmissbruk. 

 

Riktlinjen spelfria arbetsplatser i Ljusdals kommun är en utökning av 

riktlinjen alkohol- och drogfria arbetsplatser. Riktlinjen omfattar alla 

anställda i Ljusdals kommun och innehåller åtgärder för att förebygga 

spelproblem. 

Riktlinjer avser främst frågor som rör en ren verkställighet och 

detaljeringsgraden är högre än i en policy. Denna riktlinje beskriver 

arbetsgivarens, chefens, medarbetarens ansvar och skyldighet vid upptäckt 

och rehabilitering. 

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 27 december 2019. 

Protokoll KSAU § 110 2019-11-12. 

Remiss riktlinje spelfria arbetsplatser diarieförd 19 november 2019.  

Yrkanden 

 Ingela Gustavsson (V): bifall till att omsorgsförvaltningen ska uttala att de 

inte har invändningar mot riktlinje gällande spelfria arbetsplatser.   

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Ingela Gustavssons 

yrkande och finner att nämnden bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Kommunstyrelsen, Akt 
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§ 8 Dnr 00231/2018  

Komplettering delegeringsordning för 
omsorgsnämndens verksamheter från 2019 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Omsorgsnämnden godkänner förslaget till komplettering av gällande  

       delegeringsordning.    

Sammanfattning av ärendet 

Den delegeringsordning som omsorgsnämnden antog 2019-06-18 föreslås 

kompletteras i ett avsnitt: 

 

Punkt 6.12 Artikel 33, GDPR. Dataskyddsförordningen gällande beslut om 

anmälan av personuppgiftsincident. 

 

För den som vill läsa mer se följande länkar: 

https://www.datainspektionen.se/lagar--

regler/dataskyddsforordningen/personuppgiftsincident/ 

 

https://www.datainspektionen.se/lagar--

regler/dataskyddsforordningen/dataskyddsforordningen---fulltext/#33 

 

Omsorgsnämnden har att ta ställning till delegation medan kolumnen som 

reglerar vidaredelegering är förvaltningschefens ansvar.           

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 2 januari 2020. 

Bilaga komplettering delegeringsordning diarieförd 3 januari 2020.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till 

omsorgsförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering, Akt 
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§ 9 Dnr 00143/2019  

Intraprenad Los 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Omsorgsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en skrivelse där  

    kommunstyrelsen föreslås undersöka förutsättningarna att fortsätta  

    arbetet kring intraprenad Los.    

Sammanfattning av ärendet 

Under 2018 gjordes en förstudie där det undersöktes om man kunde 

samordna och utveckla kommunala verksamheter samt bolag på ett 

kostnadseffektivt sätt i Los, för att stärka bygdens överlevnad. Under 

förstudien uppfattades att det fanns en vilja hos majoriteten av kommunens 

anställda att göra förändringar gällande driftsform och innehåll i verksamhet. 

Flera av de intervjuade var intresserade av att arbeta gränsöverskridande och 

utöka verksamheterna. Föra att göra detta möjligt behövs en nyckelperson 

som kan driva förändringsarbete och man behöver också ta ställning till vart 

i organisationen Ljusdals Kommun den nya organisationen ska befinna sig. 

Omsorgsnämnden har förstudien intraprenad Los som ärende och diskussion.  

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 7 januari 2020. 

Förstudie Los diarieförd 3 januari 2020.  

Yrkanden 

 László Gönczi (MP) yrkar på att uppdra åt omsorgsförvaltningen att ta fram  

 en skrivelse där kommunstyrelsen föreslås undersöka förutsättningarna att  

 fortsätta arbetet kring intraprenad Los.   

Propositionsordning 

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

skrivelse till kommunstyrelsen gällande intraprenad. Ordförande finner att 

omsorgsnämnden bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering, Akt. 

 



 

Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

15(21) 

Datum 

2020-01-15 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 10 Dnr 00109/2019  

Sjukfrånvaro 2019 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsnämnden tillsammans med tjänstemän på omsorgsförvaltningen 

hade på decembermötet 2019 en workshop där sjukfrånvaro diskuterades. 

Ledamöter och tjänstemän  listade olika förslag till åtgärder för att sänka 

sjukfrånvaron. Sammanställningen av åtgärder från workshop diskuterades.         

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 30 december 2019. 

Sammanställning av förslag från workshop 2019-12-11 diarieförd 30 

december 2019.  

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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§ 11 Dnr 00309/2016  

Utveckla dagverksamheten för äldre 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Att omsorgsförvaltningen ska återkomma med förslag till en utveckling 

av dagverksamheten för äldre.          

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef Maria Sellberg på dagverksamheten Omtanken Ljusdal 

presenterar verksamheten och tankar om hur den kan utvecklas i framtiden.         

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 27 december 2019. 

Utredning dagverksamhet diarieförd 23 augusti 2018.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgs-

förvaltningens förslag och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 12 Dnr 00146/2019  

Internkontrollplan 2020 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Interkontrollplanen för 2020 godkänns. 

 

2. Omsorgsförvaltningen presenterar på en kommande ärendeberedning hur 

de arbetar med barnkonventionen.    

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsnämnden har enligt kommunallagen ansvar för att säkerställa en 

god internkontroll inom sitt ansvarsområde. Ansvaret innebär bland annat att 

anta en plan för internkontroll samt att styra och löpande följa upp det 

interna kontrollsystemet inom nämndens verksamheter. 

 

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9, ska den som bedriver 

socialtjänst, verksamhet enligt LSS eller hälso- och sjukvård också se till att 

egenkontroll görs med den frekvens och i den omfattning som krävs för 

säkra verksamhetens kvalitet. Resultatet av egenkontrollerna ska användas i 

den fortsatta planeringen av verksamheten. 

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 19 december 2019. 

Internkontrollplan 2020 diarieförd 7 januari 2020.  

Yrkanden 

László Gönczi (MP) yrkar på att omsorgsförvaltningen presenterar på en 

kommande ärendeberedning hur de arbetar med barnkonventionen.     

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till 

omsorgsförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta. 
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Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget yrkande om 

presentation gällande arbetet med barnkonventionen. Ordförande finner att 

omsorgsnämnden bifaller detta. 

 

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 13 Dnr 00024/2019  

Redovisning av delegeringsbeslut 
omsorgsförvaltningen 2019 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Delgivningen har noterats till protokollet.          

Sammanfattning av ärendet 

Listor redovisas, diarieförda den 9 januari 2020, över delegeringsbeslut 

fattade i november och december 2019 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 9 januari 2020. 

Delegeringsbeslut 2019, 9 januari 2020.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att delgivningen har 

noterats till protokollet.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 14 Dnr 00038/2019  

Protokoll för kännedom 2019 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet.        

Sammanfattning av ärendet 

Till omsorgsnämndens sammanträde den 15 januari 2020 finns följande 

protokoll för kännedom: 

 

Protokoll från kommunfullmäktige 2019-12-16 § 177 Avsägelse från 

Susanne Samuelsson (C) gällande uppdraget som ledamot i omsorgs-

nämnden. Beslut: 1. Susanne Samuelsson (C) beviljas entledigande från sitt 

uppdrag. 2. Fyllnadsval sker vid nästa fullmäktigesammanträde. 

 

Protokoll från kommunfullmäktige 2019-12-16 § 182 Avsägelse från 

Alexandra Dahlberg (L) gällande uppdraget som ersättare i omsorgs-

nämnden. Beslut: 1. Alexandra Dahlberg (L) beviljas entledigande från sitt 

uppdrag. 2. Susanne Blomkvist (L) väljs som ersättare i omsorgsnämnden.           

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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§ 15 Dnr 00034/2019  

Ledamöternas övriga frågor 2019-2022 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

 1. Informationen noteras till protokollet.     

Sammanfattning av ärendet 

 Ledamöter ställer frågor och får svar.     
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