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§ 92 Dnr 00031/2020  

Godkännande av dagordning 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Dagordningen godkänns      
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§ 93 Dnr 00009/2020  

Förvaltningschefen informerar 2020 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet 

 

2. Uppdra till omsorgsförvaltningen att lägga ett förslag till svar gällande  

    remiss för kretsloppsplan till kommande nämnd           

Sammanfattning av ärendet 

Läget förvaltningen 

Sommaren 

Rehab samarbete 

Remiss gällande kretsloppsplan          

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 12 augusti 2020.  

Yrkanden 

László Gönzci (MP) yrkar på att omsorgsförvaltningen får i uppdrag att 

lägga ett förslag till svar gällande remiss kretsloppsplan till kommande 

nämnd.     

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 

noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 

 

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

att omsorgsförvaltningen lägger ett förslag till svar gällande remiss för 

kretsloppsplan till kommande nämnd och finner att omsorgsnämnden bifaller 

detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 94 Dnr 00051/2020  

Coronapandemin  

Omsorgsnämnden beslutar 
 

1. Informationen har noterats till protokollet 

Sammanfattning av ärendet 

• Sommaren, smittläget och sjukfrånvaro 

• Skyddsutrustning och förstärkt arbetsklädsel 

• Arbetsmiljöverket och tillsyn angående visir 

• Besök på Vård- och omsorgsboende samt gruppbostad LSS 

• Arbetet mot normalisering i höst påbörjat med bland annat 

planering för öppnande  av dagverksamhet SoL och daglig 

verksamhet LSS 

 

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 12 augusti 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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§ 95 Dnr 00043/2019  

Sammanträdesdagar 2020 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Förslaget om ändring av datum för omsorgsnämnd till den 24:e september  

    antas           

Sammanfattning av ärendet 

Efter ett uppdrag från omsorgsnämnden den 17 juni 2020 föreslår 

omsorgsförvaltningen nytt sammanträdesdatum för september till torsdagen 

den 24:e för att synkronisera tidpunkt för sammanträden och ekonomisk 

redovisning.             

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 17 augusti 2020 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till 

omsorgsförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta   

 

Beslutsexpediering 

Akt      

 

 



 

Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

8(31) 

Datum 

2020-08-19 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 96 Dnr 00018/2020  

Redovisning av delegeringsbeslut 
omsorgsförvaltningen 2020 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Delgivningen har noterats till protokollet         

Sammanfattning av ärendet 

Listor redovisas, diarieförda den 7 augusti 2020, över delegeringsbeslut 

fattade i juni och juli 2020 enligt socialtjänstlagen (SoL) inom äldreomsorg 

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

funktionshindrade (LSS) inom stöd och omsorg.             

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningen skrivelse daterad 5 augusti 2020. 

Delegeringsbeslut juni/juli - översikt diarieförd 7 augusti 2020.  

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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§ 97 Dnr 00088/2019  

 Nybyggnation VoBo 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet 

 

2. Omsorgsnämnden beslutar att tillsätta Thomas Evensson (M) som  

    ersättare för Victoria Andersson (M) i arbetsgruppen för nybyggnation  

    VoBo  

 

3. Listan med punkter från arbetsgruppens möte bevakas i kommun-  

    styrelseförvaltningen och kommunstyrelsen    

 

4. Arbetsgruppen för nytt VoBo ska fortsatt finnas kvar  

 

5. Omsorgsnämnden vill att tjänstemän med kompetens av ekologi och miljö   

    granskar ritningen för nytt VoBo 

 

6. Det nya Vård-och omsorgsboendet ska byggas för 40 platser samt 4  

    korttidsplatser   

Sammanfattning av ärendet 

Fastighetschef Richard Brännström och vice kommunchef Mikael Björk 

redogör för hur arbetet med planering för ett nytt vård-och omsorgsboende 

fortlöper. 

 

Förvaltningen har räknat på kostnader för omvårdnadspersonal som ska ligga 

till grund för fortsatta beräkningar kring drift för ett nytt boende.  

 

Ett fortlöpande arbete pågår där förvaltningen följer den statistik som finns 

kring antalet äldre och hur de fortsatta behoven kommer att se ut i framtiden. 

 

Som ersättare för Victoria Andersson (M) i arbetsgruppen nomineras Tomas 

Evensson (M).  

 

Förvaltningschef förordar att nytt vobo ska innehålla 40 platser plus 4 

korttidsplatser och dagverksamhet.   
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Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 12 augusti 2020. 

Nytt boende, kalkyl bemanning diarieförd augusti 2020 

Arbetsgrupp, punkter från den 18 augusti 2020  

Yrkanden 

László Gönczi (MP) yrkar på att lista med punkter från arbetsgruppens möte 

bevakas i kommunstyrelseförvaltningen och kommunstyrelsen. 

 

László Gönczi (MP) yrkar på att arbetsgruppen ska fortsatt finns kvar. 

 

Maud Jonsson (L): bifall till László Gönczis yrkande gällande arbetsgrupp 

 

László Gönczi (MP) yrkar på att tjänstemän med kompetens av ekologi och 

miljö granskar ritningen för nytt VoBo. 

 

László Gönczi (MP) yrkar på att förvaltningens förslag om att det nya Vård-

och omsorgsboendet ska byggas för 40 platser samt 4 korttidsplatser, ska 

bifallas.     

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 Thomas 

Evensson (M) väljs till arbetsgruppen för VoBo och finner att 

omsorgsnämnden bifaller detta. 

 

Ordförande ställer sitt eget yrkande i proposition att lista med punkter från 

arbetsgruppens möte bevakas i kommunstyrelseförvaltningen och 

kommunstyrelsen och finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till hans och Maud 

Jonssons yrkande om att arbetsgruppen ska fortsatt finnas kvar och finner att 

omsorgsnämnden bifaller detta. 

 

Ordförande ställer sitt eget yrkande om att tjänstemän med kompetens av 

ekologi och miljö granskar ritningen för nytt VoBo och finner att 

omsorgsnämnden bifaller detta. 
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Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till förvaltningens 

förslag om att det nya Vård-och omsorgsboendet ska byggas för 40 platser 

samt 4 korttidsplatser och finner att nämnden bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Kommunstyrelsen 

Akt 
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§ 98 Dnr 00049/2020  

Tillfällig revidering av varuförsörjningsplan. 
Hemsändningsbidrag 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Omsorgsnämnden beslutar om fortsättning av bidraget från och med 1  

    oktober under förutsättning att regionen också gör det 

 

2. Vid nekande beslut från regionen tas beslut på nämnden i september om  

    eventuell förlängning           

Sammanfattning av ärendet 

Projektutvecklare Roland Hamlin informerar om utfall för perioden april-juli 

och förutsättningar för varuhemsändningsbidraget efter den 30 september.  

 

Detta gäller för den tillfälliga revideringen av hemsändningsbidraget från 

den 1 juli till den 30 september: 

 

Butikens egenavgift från kund 40 kronor eller minst 20 kronor om varan 

hämtas av kund utanför butiken. 

Bidraget från kommunen 100 kronor per hemleverans eller 50 kronor  per 

varuförpackning vid hämtning utanför butiken. Ersättning för 7 kronor per 

kilometer tillkommer för butikerna.     

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 18 augusti 2020.  

Yrkanden 

László Gönczi (MP) yrkar på att Ljusdals kommun fortsätter med bidraget 

från och med 1 oktober under förutsättning att regionen också gör det. 

 

 László Gönczi (MP) yrkar på att vid nekande beslut från regionen  

 tas beslut på nämnden i september om eventuell förlängning.   
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Propositionsordning 

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

Ljusdals kommun fortsätter med bidraget från och med 1 oktober under 

förutsättning att regionen också gör det. 

 

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

om nekande beslut från regionen tas beslut på nämnden i september om  

eventuell förlängning och finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 

  

Beslutsexpediering, Akt 
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§ 99 Dnr 00052/2020  

Information om ordförandebeslut 2020. 
Hemsändningsbidrag. 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet           

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsnämnden via ett ordförandebeslut den 22 juni beslutat om en 

förlängning av tillfälligt hemsändningsbidrag under Covid-19 förlängs.  

 

Delegationsbeslut av omsorgsnämndens ordförande enligt delegation från 

omsorgsnämnden den 17 juni.  

 

Den tillfälliga revideringen av varuförsörjningsplanen med anledning av 

Covid-1 9 förlängs med oförändrade regler med ytterligare fem veckor, till 

31juli 2020. 

 

Omsorgsnämnden har via ett ordförandebeslut den 25 juni beslutat om en 

förlängning av tillfälligt hemsändningsbidrag under Covid-19.  

 

Delegationsbeslut av omsorgsnämndens ordförande enligt delegation från 

omsorgsnämnden den 17 juni. 

 

Den tillfälliga revideringen av varuförsörjningsplanen med anledning av 

Covid-19 kompletteras med nya regler för kunder och butiker som inte 

omfattas av tidigare glesbygdsstödsregler. 

 

Bidraget sänks men utvidgas till att omfatta även packning. Beslutet gäller 

från och med 1 augusti till och med 30 september 2020. Därefter skall 

omprövning ske, med hänsyn tagen till Region Gävleborgs beslut i frågan. 

 

Ordförandebeslut den 22 juni: 

Revideringen innebär att de tillfälliga avtal som tecknats med fyra butiker 

om rätt till hemsändningsbidrag förlängs t o m vecka 31, och att befintliga 

butiker med hemsändningsbidrag kan fortsätta leverera till fler kunder än 

deras tidigare avtal omfattade. 
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Bidraget gäller för butiker som erbjuder hemsändning av varor till hushåll 

som på grund av smittskyddsrestriktionerna inte kan ta sig till butiken. 

Butiken skall ta ut en egenavgift från kunden på 20 kronor per leverans. 

Bidraget från kommunen blir då 200 kronor per leverans upp till 50 

leveranser per vecka, vid fler leveranser 100 kronor per leverans. Därtill 

kommer en ersättning på 7 kronor per kilometer (samordning skall ske). 

Bidraget kan dock maximalt bli 20.000 kronor per vecka. 

 

Bidraget gäller inte kunder som har beviljad hemtjänst med inköp, eller som 

är folkbokförda i annan kommun. Däremot upphävs tillfälligt andra villkor 

för att beviljas hemsändning. Denna tillfälliga ändring gäller även befintliga 

hemsändningsavtal. 

 

Revideringen är tidsbegränsad till veckorna 15-31 (17 veckor) med maximalt 

en leverans per vecka och hushåll. 

 

Ljusdals kommun hemställer om att Region Gävleborg står för 50 % av 

kostnaden precis som för övriga hemsändningsbutiker. 

 

Ärendet 

Regionen har godkänt utökade möjligheter till hemsändningsbidrag, även när 

villkoren görs mer generösa med anledning av covid-19. 

 

Utökningen kostade under de första åtta veckorna cirka 200.000 kronor, 

varav regionen står för hälften. För kommande månader väntas summan bli 

något högre. 

 

Kontaktperson för butikerna är Roland Hamlin, kommunstyrelse-

förvaltningen. 

 

Ordförandebeslut den 25 juni: 

 

Revideringen innebär att tillfälliga avtal kan tecknas med butiker om rätt till 

packnings- och hemsändningsbidrag för augusti och september. 

 

Bidraget gäller för butiker som erbjuder packning och hemsändning av 

dagligvaror till hushåll som på grund av smittskyddsrestriktionerna inte bör 

besöka butiken. Butiken skall ta ut en egenavgift från kunden på minst 40 

kronor per hemleverans, eller minst 20 kronor om varorna hämtas av kunden 

utanför butiken. Bidraget från kommunen blir då 100 kronor per 

hemleverans, eller 50 kronor per varupackning vid hämtning utanför butiken. 

Därtill kommer en ersättning på 7 kronor per kilometer för hemleveranserna 
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(faktiskt körd sträcka, samordning av flera leveranser skall ske där så är 

möjligt). 

 

Bidraget gäller inte kunder som har beviljad hemtjänst med inköp, eller som 

är folkbokförda i annan kommun. 

 

Butiken skall upplysa kunden om att subventioneringen enbart gäller 

riskgrupper, men har ingen skyldighet att kontrollera kundens uppgift. 

 

Stöd kan utges för maximalt en leverans per vecka och hushåll. 

Ljusdals kommun hemställer om att Region Gävleborg står för 50 % av 

kostnaden för bidraget. 

 

Eftersom syftet är att undvika smittspridning hemställer kommunen om att 

bidraget från regionen även skall omfatta de leveranser som sker utanför 

butik. 

 

Befintliga glesbygdsbutiker med mer generösa hemsändningsbidrag kan 

teckna tilläggsavtal och leverera enligt dessa regler även till kunder som inte 

omfattas av glesbygdsbidraget. 

 

Ärendet 

Regionen har godkänt utökade möjligheter till hemsändningsbidrag, även när 

villkoren görs mer 

generösa med anledning av covid-1 9. Dock har man givit det preliminära 

beskedet att bidraget endast avser hemsändning och inte får nyttjas för stöd 

till en packningstjänst som inte innefattar hemleverans. 

Utökningen kostade under de första åtta veckorna cirka 200.000 kronor, 

varav regionen står för cirka hälften. 

 

Kontaktperson för butikerna är Roland Hamlin, kommunstyrelse-

förvaltningen. 

             

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 6 augusti 2020. 

Ordförandebeslut varuhemsändningsbidrag diarieförd 22 juni 2020 

Ordförandebeslut varuhemsändningsbidrag diarieförd 25 juni 2020 
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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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§ 100 Dnr 00030/2020  

Månadsuppföljning 2020.  

Omsorgsnämnden beslutar 
 

1. Informationen har noterats till protokollet  

 

2. Omsorgsnämnden uppdrar till förvaltningen att analysera skillnaden  

    mellan budget och utfall gällande kostnader för hemtjänst och   

    presentera detta på nämnden i september     

Sammanfattning av ärendet 

Ett antal kostnadsdrivare med ekonomisk redovisning presenterades.  

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 12 augusti 2020. 

Månadsuppföljning juni 2020 diarieförd 18 augusti 2020. 

Kostnadsdrivare juni 2020 diarieförd 18 augusti 2020. 

Antal dagar från beslut vobo 14 augusti diarieförd 14 augusti 2020. 

ON timmar hemtjänst 2019-2020 juli diarieförd 13 augusti 2020. 

Antal dagar från beslut vobo 15 juli diarieförd 5 augusti 2020. 

Balans in- och utflytt vobo juli diarieförd 5 augusti 2020. 

Yrkanden 

László Gönczi (MP) yrkar på att omsorgsförvaltningen analyserar skillnaden 

mellan budget och utfall gällande kostnader för hemtjänst och presenterar på 

nämnden i september.    

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 

noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 

 

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

förvaltningen analyserar skillnaden mellan budget och utfall gällande 

kostnader för hemtjänst och finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 

Beslutsexpediering, Akt  
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§ 101 Dnr 00078/2020  

Extra insatser för att på kort sikt hantera kön till VoBo-
platser 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Uppdra till omsorgsförvaltningen att snarast hantera kön för att följa  

    socialtjänstlagens krav       

Sammanfattning av ärendet 

Det statistiska material från 15 juli och 14 augusti som presenterades för 

nämnden visar på grava avvikelser. Statistiken visar antalet dagar som 

personer med beviljad insats vobo får stå i kö i väntan på erbjudande av plats 

utifrån Socialtjänstlagens krav på maximala 90 dagar.      

 

Beslutsunderlag 

 

Antal dagar från beslut vobo 14 augusti diarieförd 14 augusti 2020. 

Antal dagar från beslut vobo 15 juli diarieförd 5 augusti 2020. 

Balans in- och utflytt vobo juli diarieförd 5 augusti 2020. 

Yrkanden 

Ingela Gustavsson (V) yrkar på att omsorgsförvaltningen ska fortsätta att 

jobba enligt beslutad plan för utflytt och stängning av Gärdegården. 

 

Elisabeth Thorén (C): bifall till Ingela Gustavssons yrkande. 

 

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

hantera kön för att följa socialtjänstlagens krav.  

 

Marie-Louise Hellström (LB) och Maud Jonsson (L): bifall till László 

Gönczis yrkande. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer sitt yrkande med flera under proposition mot yrkande från 

Ingela Gustavsson med flera och finner att omsorgsnämnden bifaller 

ordförandes förslag.  
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Omröstning begärs och verkställs. 

  

Ja-röst för bifall till László Gönczis med fleras yrkande 

Nej-röst för bifall till Ingela Gustavssons med fleras yrkande.       

Omröstningsresultat 

Med 4 Ja-röster mot 3 Nej-röster har omsorgsnämnden beslutat att bifalla 

László Gönczis med fl yrkande. 

 

Omröstningsprotokoll   § 101  

Ledamöter  
Parti 

 Ja Nej 

László Gönczi MP X  

Maud Jonsson L X  

Ingela Gustavsson V  X 

Thomas Evensson M  X 

Elisabeth Thóren C  X 

Marie-Louise Hellström LB X  

Birgitta Ek S X  

Totalt  4 3 

     

Protokollsanteckning 

Ingela Gustavsson (V) och Elisabeth Thorén (C) reserverar sig i beslutet. 

 

Beslutsexpediering 

Akt     
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§ 102 Dnr 00004/2020  

Budget 2021 samt ELP 2022-2023. Beslut. 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Omsorgsnämnden avslår förslaget om att stänga 11 korttidsplatser i Los.    

     I detta beslut var nämnden enig.    

 

2. Godkänna budgetramarna för 2021 motsvarande ELP - 5% och ELP 2022- 

    2023 efter erforderliga MBL-förhandlingar 

 

3. Godkänna att förvaltningen får en ofördelad besparing om 34 801 tkr för  

    2021 

 

4. Bifogad bilaga till protokollet godkännes   

 

5. Godkänna förvaltningens förslag till investeringsbudget om 700 tkr för  

    2020 och ELP 2022-2023        

Sammanfattning av ärendet 

Budgetberedningen har lämnat särskilda direktiv för nämndernas 

budgetarbete inför kommande KF beslut i höst, avseende budgetramar för 

2021 samt ELP 2022-2023. Dessa direktiv innebär för 2021 att omsorgs-

nämnden kommer att gå in i 2021 med kostnader 34 801 tkr över den ram 

som kommer att tilldelas. Förvaltningen har under våren arbetat med ett antal 

förslag till anpassningar som nämnden avslog i juni. Se även bilaga.  

 

Förslaget om att stänga 11 korttidsplatser i Los beslutade omsorgsnämnden 

att skicka för vidare beredning och finns idag med som förslag till beslut. 

 

Förvaltningen redovisar i tabell för ELP – 5% och enbart ELP inför 2021. 

 

De siffror som idag ligger till grund för hur kostnaderna kommer utvecklas 

inför 2021 är prognos per april. Omsorgsnämnden har under de senaste fem 

åren anpassat boendeplatser och stängt 70 platser och nu under 2020, 24 

platser till totalt 94 platser.  

 

För att komma i ram 2021 och sänka kostnaderna med ca 35 000 tkr skulle 

det motsvara ännu ett vård- och omsorgsboende om 50-55 platser. 
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Vårt arbete i omsorgsförvaltningen styrs av ett antal lagar som SoL, LSS 

samt HSL, de frivilliga insatser som idag finns är dagverksamhet enligt SoL, 

men får stora konsekvenser i form av ökning av hemtjänstinsatser vid 

eventuell nedläggning. Budget dagverksamhet i alla kommundelar är på 

cirka 6 000 tkr. Förvaltningen arbetar för att hitta samordningsvinster i 

kommundelarnas dagverksamheter. 

 

Ett antal osäkerhetsfaktorer utifrån prognos per april är: 

 

Kostnader för sjukfrånvaro april-juli ersätts av staten, augusti-september får 

kommunen den merkostnad som bedömts vara. Hur hösten ser ut vet vi ej 

idag. 

 

Från och med i höst kommer förvaltningen inte att hyra in sjuksköterskor 

från bemanningsföretag. 

 

Förvaltningen har ej räknat in att eventuella stimulansbidrag i prognos per 

april, kan ge ett bättre resultat. 

 

Striktare biståndsbedömning har ej ännu givit synliga resultat. 

Stängning av Gärdegården har ej fullt ut justerats för hela året, kan ge bättre 

resultat. 

 

Stöd och omsorg kommer troligtvis att uppvisa ett positivt resultat. 

 

Vi har både positiva och negativa signaler i budgetarbetet, en osäkerhet råder 

som kommer att göras lite klarare i prognosarbetet per sista augusti. 

 

Förvaltningen har en förhoppning om att den ofördelade besparingen inför 

2021 kan bli åt det lägre hållet. 
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Skillnad ELP – 5% och enbart ELP inför 2021: 

 

            

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 18 augusti 2020. 

Bilaga till omsorgsnämndens protokoll diarieförd 18 aug. 2020. 

Analys av ev. beslut stänga korttidsplatser Los diarieförd 18 augusti 2020. 

Förslag till beslut 17 juni, konsekvensanalys diarieförd 18 augusti 2020. 

Behov och anpassningsbeslut 2020-2022 diarieförd 18 augusti 2020. 

Riskbedömning och handlingspl. hemtjänst Ljusdal diarieförd 17 aug. 2020. 

Riskbedömning och handlingsplan Los diarieförd 17 augusti 2020. 

Konsekvensanalys kompl. med personalens åsikter diarieförd 17 aug. 2020. 

Månadsuppföljning maj 2020 diarieförd 17 augusti 2020. 

Omsorgsnämndens ordförande Laszlo Gönczis svar på skrivelse från 

personalen på Furugården diarieförd 12 augusti 2020. 

Skrivelse från personal och vikarier avdelningen Nickeln diarieförd 11 

augusti 2020. 

Protokoll ON 2020-06-17 § 82 Budget  

Skrivelse från Rådet för funktionsnedsättningsfrågor diarieförd 9 juni 2020 

Skrivelse från Loos byaråd och Orsa Finnmarkens Bygdekommitté 

diarieförd 20 maj 2020. 

Yrkanden 

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

(MP) yrkar på avslag till förslaget om att stänga 11 korttidsplatser i Los. 

 

Nuläge inför 2021-2022 baserad på ELP minus 5%

År 2020 2021 2022

Budgetram och ELP minus 5% 417 989 387 753 378 835

Kostnadsnivå, helårsprognos 2020 439 854 439 854 439 854

Utestående beslutade anpassningar samt ännu ej utförda beslut -700 -17 300 -17 800

Kostnadsnivå efter beslutade anpassningar 439 154 422 554 422 054

Ytterligare besparingsbehov -21 165 -34 801 -43 219

Nuläge inför 2021-2022 baserad på ELP

År 2020 2021 2022

Budgetram och ELP 417 989 408 161 398 774

Kostnadsnivå, helårsprognos 2020 439 854 439 854 439 854

Utestående beslutade anpassningar samt ännu ej utförda beslut -700 -17 300 -17 800

Kostnadsnivå efter beslutade anpassningar 439 154 422 554 422 054

Ytterligare besparingsbehov -21 165 -14 393 -23 280
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László Gönczi (MP) yrkar på att ordförandes bilaga ska bifogas protokollet  

till kommunstyrelsen. 

 

László Gönczi (MP) yrkar på att omsorgsnämnden ska godkänna 

förvaltningens förslag till investeringsbudget om 700 tkr för 2020 och ELP 

2022-2023.   

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt med fleras 

förslag gällande avslag om att stänga 11 korttidsplatser i Los och finner att 

nämnden bifaller detta. I detta förslag var nämnden enig. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att godkänna 

budgetramarna för 2021 motsvarande ELP - 5% och ELP 2022- 2023 efter 

erforderliga MBL-förhandlingar och finner att nämnden bifaller detta. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att godkänna att 

förvaltningen får en ofördelad besparing om 34 801 tkr för 2021 och finner 

att nämnden bifaller detta. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget yrkande 

gällande att ordförandes bilaga ska bifogas protokollet till kommunstyrelsen 

och finner att nämnden bifaller detta. 

 

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

omsorgsnämnden ska godkänna förvaltningens förslag till investerings-

budget om 700 tkr för 2020 och ELP 2022-2023 och finner att nämnden 

bifaller detta.   

 

Beslutsexpediering: 

Kommunstyrelse 

Akt 
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§ 103 Dnr 00109/2019  

Sjukfrånvaro 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet           

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschefer har sammanställt och informerar på sammanträdet hur 

arbetet fortlöper med att sänka sjukfrånvaron inom omsorgsförvaltningen.    

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad augusti 2020. 

Nuläge, arbete med att sänka sjukfrånvaron diarieförd 13 augusti 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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§ 104 Dnr 00095/2019  

Samråd om detaljplan för del av Östernäs 11:4 med 
flera 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Omsorgsnämnden ser positivt på att Östernäsområdet utvecklas och det  

    skapas en levande tätortsdel där ett vård- och omsorgsboende skulle kunna  

    byggas och integreras i området. 

           

Sammanfattning av ärendet 

Östernäs pekas ut som ett utvecklingsområde i den kommuntäckande 

översiktsplanen. Syftet med detaljplanen är att pröva en utveckling av västra 

Östernäs med tyngd på bostäder och centrum. Enligt den fördjupade 

översiktsplanen skulle det kunna skapas en levande och väl integrerad 

tätortsdel med blandade funktioner såsom t ex handel och bostäder, vilket 

skulle skapa trygghet och göra området attraktivt att bo och vistas i.            

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 12 augusti 2020. 

Planbeskrivning granskningshandling diarieförd 2 juni 2020. 

Plankarta Östernäs, Östra delen diarieförd 2 juni 2020. 

Dispositionsförslag för västra och östra Östernäs diarieförd 2 juni 2020. 

Östernäs västra dp, granskning karta diarieförd 2 juni 2020. 

Samrådsredogörelse detaljplaner för Östernäs diarieförd 2 juni 2020 

Underrättelse om granskning detaljplaner Östernäs diarieförd 2 juni 2020 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till 

omsorgsförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Samhällsserviceförvaltningen 

Akt 
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§ 105 Dnr 00019/2020  

Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering 
enligt 16 kap 6f § socialtjänstlagen 2020. Information. 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 

 

2. Sammanfattningen skickas till Kommunfullmäktige samt till kommunens 

revisorer för kännedom.            

Sammanfattning av ärendet 

För 2a kvartalet 2020 fanns totalt 29 rapporteringar till Inspektionen för vård 

och omsorg (IVO) på beslut som inte verkställts inom 3 månader. Av dessa 

29 ärenden har 9 blivit verkställda under rapporteringsperioden. 

 

Lagrum SoL  ÄLDREOMSORG 

 

Vård-och omsorgsboende: Totalt så är det 22 ärenden inrapporterat. Av 

dessa 22 ärenden så är nu 6 ärenden verkställda. Två personer har tackat nej 

till erbjudet boende. Den som väntat längst och som inte fått något 

erbjudande, har beslutsdatum 191028. 

 

Växelvård: Två ärenden inrapporterade. Skäl till dröjsmålet är det 

intagningsstopp som råder på växelvårdsplatser i och med Covid-19. 

De två besluten är fattade i februari och mars 2020. 

 

Lagrum Sol STÖD OCH OMSORG 

 

Vård-och omsorgsboende: Ett ärende inrapporterat. Tillhör socialpsykiatri 

Svårt för verkställigheten att hitta lämpligt boende. Beslutet verkställs för 

närvarande på köpt plats i annan kommun. 

 

Kontaktperson: Tre ärenden inrapporterade. Två av dessa är nu verkställda. 

Den som inte är verkställd ännu har väntat sedan 191030. 

 

Lagrum LSS STÖD OCH OMSORG 
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Kontaktperson: Ett ärende (LSS 9:4) med beslutsdatum 200228 är 

inrapporterat. Ärendet är verkställt 200701.             

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 7 augusti 2020. 

Sammanställning ej verkställda beslut diarieförd 23 juli 2020.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 

noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 

 

Beslutsexpediering 

Kommunstyrelsen 

Revisorerna 

Akt 
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§ 106 Dnr 00231/2018  

Delegeringsordning för omsorgsnämndens 
verksamheter 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Omsorgsnämnden godkänner förslaget till komplettering av gällande  

    delegeringsordning           

Sammanfattning av ärendet 

Den delegeringsordning som omsorgsnämnden antog 2020-01-15 föreslås 

kompletteras i ett avsnitt: 

 

Punkt C25 – C27 Lagen om stöd och service, Lex Sarah. Förändring av när 

det ska vara rapport och när det ska vara anmälan i enlighet med IVO:s 

rapportdokument. 

 

Omsorgsnämnden har att ta ställning till delegation medan kolumnen som 

reglerar vidaredelegering är förvaltningschefens ansvar.            

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 6 augusti 2020. 

Bilaga förändring delegationsordning diarieförd 5 augusti 2020.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till 

omsorgsförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

 

 



 

Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

30(31) 

Datum 

2020-08-19 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 107 Dnr 00025/2020  

Ärenden för kännedom 2020 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet           

Sammanfattning av ärendet 

Samhällserviceförvaltningen har upprättat två förslag till detaljplaner och 

beslutat att skicka ut förslag till samråd för att inhämta synpunkter. 

 

Samrådshandlingar för detaljplan Öje 11:32 med flera i Järvsö, "Röda 

längan” dnr ON 00070/2020 och "Kramsta Hällar" i Järvsö dnr ON 

00069/2020 

 

Yttranden har lämnats av förvaltningschef på Omsorgsförvaltningen då 

svarstiden ej möjliggjorde att inhämta synpunkter från Omsorgsnämnd. 

 

Yttrande 

Omsorgsförvaltningen har inga synpunkter på planförslagen. 

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 11 augusti 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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§ 108 Dnr 00034/2019  

Ledamöternas övriga frågor  

Omsorgsnämnden beslutar 

 

 1. Informationen har noterats till protokollet. 

 

 

Sammanfattning av ärendet   

 

Frågor har ställts gällande om nattpersonalen har egna bilar men svaret är att 

de använder samma bilar.   

 

 

 


