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László Gönczi (MP), Ordförande, deltar på distans 
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Underskrifter 

 Sekreterare 

  
Paragrafer § 19-33 

 Kristina Bergström   

 Ordförande 
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 Justerare 
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ANSLAGSBEVIS 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Forum Omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-02-24 

Datum för anslags uppsättande 2021-02-26 

Datum för anslags nedtagande 2021-03-18 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal 

 

Underskrift 

  

 Kristina Bergström  
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§ 19 Dnr 00005/2021  

Godkännande av dagordning 2021 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

 1. Dagordningen godkänns      
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§ 20 Dnr 00006/2021  

Förvaltningschefen informerar 2021 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet          

Sammanfattning av ärendet 

 Allmänt läge förvaltningen 

 Rehab och ansökta pengar 

 Interkontroll och LOV redovisning 

             

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens skrivelse daterad 14 februari 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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§ 21 Dnr 00051/2020  

Coronapandemin 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet           

Sammanfattning av ärendet 

 Aktuellt smittläge kunder och medarbetare 

 Arbetsrättslig åtgärd medarbetare 

 Vaccination kunder och medarbetare 

 Uttag semestrar             

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens skrivelse daterad 14 februari 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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§ 22 Dnr 00088/2019  

Nybyggnation VoBo 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet 

 

2. Uppdra till ärendeberedningen att utveckla tankarna kring tillfälliga 

reservplatser för vård- och omsorgsboende 

 

3. Nämnden godkänner ordförandes skrivelse gällande behov av plan B för 

nybyggt VoBo men också för plan A och att den skickas vidare till 

Kommunstyrelsen   

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Nicklas Bremefors, kommunstyrelsens förste vice ordförande 

Lena Svahn samt fastighetschef Richard Brännström deltar för att delge 

omsorgsnämnden information hur arbetet fortskrider kring projektering av 

ett nytt vård- och omsorgsboende.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens skrivelse daterad 14 februari 2021. 

Förslag från omsorgsnämndens ordförande diarieförd 16 februari 2021. 

Prognos gällande efterfrågan på VoBo diarieförd 22 januari 2021.  

Yrkanden 

László Gönczi (MP) yrkar på att uppdra till ärendeberedningen att utveckla 

tankarna kring tillfälliga reservplatser för vård- och omsorgsboende. 

 

László Gönczi (MP) yrkar på att hans egen skrivelse gällande behov av plan 

B för nybyggt VoBo men också för plan A godkänns och att den skickas 

vidare till Kommunstyrelsen.     

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 

noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 

 

Protokoll ON 2021 02 24 (Signerat) Sida 7 av 30



 

Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

8(29) 

Datum 

2021-02-24 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

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

uppdra till ärendeberedningen att utveckla tankarna kring tillfälliga reserv-

platser för vård- och omsorgsboende 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt yrkande att 

skrivelsen gällande behov av plan B för nybyggt VoBo men också för plan A 

godkänns och att den skickas vidare till Kommunstyrelsen. 

 

Beslutsexpediering 

Kommunstyrelsen 

Akt 
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§ 23 Dnr 00007/2021  

Månadsuppföljning 2021 

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 januari 2021. 

  

Ärendet innehåller även en extra bild med information kring hemtjänsten 

som nämnden har efterfrågat. 

 

Ärenden innehåller även den tidsplan som ligger för månadsavstämningar 

2021.            

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 20 januari 2021. 

Månadsuppföljning ON januari diarieförd 19 februari 2021. 

Kostnadsdrivare januari 2021 diarieförd 17 februari 2021. 

Hemtjänsten egen regi diarieförd 17 februari 2021. 

Tidsplan månadsavstämningar 2021 diarieförd 17 februari 2021. 

ON timmar hemtjänst 2019-2021 uppdaterad  diarieförd 22 februari 2021. 

Antal dagar från beslut VoBo diarieförd 15 februari 2021. 

Balans in-utflytt VoBo diarieförd 15 februari 2021.  

Yrkanden 

Marie-Louise Hellström (LB) yrkar på att åtgärdsplan upprättas till näst-

kommande möte och uppföljning av denna ske med anledning av januaris 

månads negativa budgetavvikelse. 

 

Maud Jonsson (L): Bifall till Marie-Louise Hellströms yrkande. 

 

László Gönczi (MP), Ingela Gustavsson (V) och Per-Gunnar Larsson (S): 

Avslag till Marie-Louise Hellströms yrkande.  
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Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 

noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 

 

Ordförande ställer sitt yrkande med flera under proposition mot yrkande från 

Marie-Louise Hellström 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 Marie-Louise Hellströms med fleras yrkande.  

Omröstningsresultat 

Med 5 ja-röster mot 2 nej-röster har omsorgsnämnden beslutat att bifalla 

László Gönczis med fl yrkande. 

    

Omröstningsprotokoll   § 23  

Ledamöter  
Parti 

 Ja Nej 

László Gönczi MP X  

Maud Jonsson L 
 

X 

Ingela Gustavsson V X 
 

Thomas Evensson M X 
 

Elisabeth Thorén C X 
 

Marie-Louise Hellström LB 
 

X 

Per-Gunnar Larsson S     X  

Totalt  5 2 

    

Protokollsanteckning 

Marie-Louise Hellström (LB) reserverar sig i beslutet. 

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 24 Dnr 00002/2020  

Bokslut 2020 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1.  Godkänner årsredovisningen 2020 och skickar den vidare till  

     kommunfullmäktige. 

 

2.  Godkänna Bokslut och verksamhetsberättelsen 2020. 

 

3.  Uppdra till omsorgsförvaltningen att på sammanträdet i mars utvärdera   

     måluppfyllelsen för år 2020.           

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsförvaltningen är samlat i äldreomsorg, stöd och omsorg samt 

hemsjukvård med tillhörande myndighetsutövning. Bokslutet för 

omsorgsnämnden 2020 visar ett underskott om 14 806 tkr. 

 

För omsorgsförvaltningens del gick vi in i 2020 med en ofördelad besparing 

om 4 970 tkr. Omsorgsnämnden äskade i juni till kommunfullmäktige om 

utökning av ram under 2020. Kommunfullmäktige avslog äskandet 14 

december 2020. 

 

2020 har varit ett år då den rådande pandemin gjort att förvaltningen har fått 

ställa om och prioritera i sina verksamheter. Förvaltningen har sedan mars 

2020 arbetat med nya rutiner utifrån de rekommendationer och restriktioner 

som Folkhälsomyndigheten aviserat. Under våren 2020 klarade sig 

verksamheterna relativt bra från positiv smitta. Den stora utmaningen kom 

under hösten då framförallt äldreomsorgen drabbades hårt, såväl kunder som 

medarbetare. Kring jul och nyår var verksamheterna hårt ansträngda och 

tyvärr så drabbades kunder inom Vård- och omsorgsboende med följd av att 

ett antal kunder avled av covid-19. 

 

Verksamhetsstöd och biståndshandläggning redovisar ett negativt resultat 

om 3 853 tkr, till största del handlar det om skyddsutrustning kopplat till 

covid-19. Handläggarenheten har under året haft obudgeterade konsult-

kostnader om 400 tkr. 
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Posten färdtjänst och glesbygdsservice har ett överskott om 399 tkr, 

framförallt på grund av att färre har åkt färdtjänst under 2020. 

 

Stöd och omsorg (SO) redovisar i denna prognos överskott om på 5 105 tkr. 

Utifrån den rådande pandemin har i stort sett all daglig verksamhet inom 

stöd och omsorg varit stängda. Medarbetare har omfördelats till boenden för 

viss daglig verksamhet och gått in som vikarier vid annan sjukdom.  

 

Socialpsykiatrin har under 2020 arbetat med planering och bemanning samt 

att även de haft sin dagverksamhet Bryggan stängd. 

 

För posten personlig assistans beror det positiva resultatet bland annat på en 

högre ersättning från staten i ett par ärenden samt att inga möten/utbildningar 

har hållits under året. 

 

För hela Stöd och omsorgsverksamheterna har ersättningar för sjukfrånvaro 

ersatts av staten.   

 

Äldreomsorgen (ÄO) redovisar ett underskott vid årets slut på 13 219 tkr.  

Gärdegårdens vård- och omsorgsboende om 24 plaster avvecklades under 

2020. 

 

Vård- och omsorgsboende visar ett överskott om 2 425 tkr, en del är ökade 

intäkter på matavgifter och lägre kostnad till kostservice än budgeterat. Här 

finns en stor sjukfrånvaro och en högre bemanning under framförallt slutet 

av 2020 då vård- och omsorgsboenden var hårt ansträngda. Sjuklöner har till 

stor del ersatts av staten. 

 

Hemtjänst visar ett underskott om 17 260 tkr. Hemtjänstens timmar har 

under senare delen av året varit högre än de timmar som budgeterats. Detta 

kan härledas till covid-19, Gärdegårdens stängning samt att dagverksam-

heterna varit stängda under nästan hela året. Vi har under året sett att 

vårdtyngden i ordinärt boende har ökat och att det kostar mer att verkställa 

insatser. Vi ser en ökning av dubbelbemanning i flera ärenden. Sjuklöner har 

till stor del ersatts av staten. 

 

I hemsjukvården redovisas ett underskott om 4 950 tkr. Detta beror på köp 

av sjuksköterskebemanning under januari-augusti samt tekniska hjälpmedel. 

Även här finns statliga ersättningar för sjukfrånvaro. 

 

Den post under ÄO övrigt visar ett överskott på 6 556 tkr. 
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Dagverksamheterna har varit stängda en större del av året. Här ligger även 

covid-19 ersättning från staten, bokad för hela äldreomsorgen. Det handlar 

framförallt om ersättning för ökad bemanning och kohortvård under 

pandemin samt ersättning för vikariekostnader till följd av covid-19. 

 

Vi har under året återsökt och fått ersättning för olika delar i pandemins 

fotspår, i denna tjänsteskrivelse pekar förvaltningen på de största posterna 

som kan härledas till covid-19. Vi kommer att fortsätta analysera tillgänglig 

statistik för att tydligare få en bild av budget och kostnader under 2020. 

 

Omsorgsförvaltningen har haft ett speciellt år och alla verksamheter har varit 

hårt ansträngda med både sjuka kunder och sjuka medarbetare. Vi har under 

ett par omgångar under året nekat medarbetare semestrar för att säkra 

bemanning i våra verksamheter, bemanningsenheten har arbetat med att 

intervjua och säkra upp med timvikarier. Vi har haft ett bra samarbete med 

privata aktörer, regionen och andra förvaltningar. Vi kan idag ändå säga att 

vi klarat den här krisen på ett sätt vi kan vara stolta över. Ett stort tack till 

alla medarbetare som arbetat och hjälpt oss igenom detta år. 

 

Bokslut ON 2020 

 

VERKSAMHET
NETTO-                                                 

KOSTNAD

Avvikelse mot 

budget

OFÖRDELAD BESPARING 0 -4 970

OMSORGSNÄMND 907 138

VERKS.STÖD/ BISTÅNDSHANDL. 18 373 -3 853

FÄRDTJÄNST / GLESB.SERVICE 3 346 399

FÖRENINGSBIDRAG 301 109

INTRAPRENAD RAMSJÖ -791 1 485

STÖD & OMSORG 104 194 5 105

Gruppbostäder 25 111 -31

Personlig assistans 19 859 1 311

Socialpsyk 17 035 705

SO övrigt 42 189 3 120

ÄLDREOMSORG 312 834 -13 219

Vård- och omsorgsboende 138 544 2 425

Hemtjänst LOV 92 676 -17 260

Hemsjukvård 45 062 -4 950

ÄO övrigt 36 552 6 566

SUMMA 439 163 -14 806
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Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 17 februari 2021. 

Bokslut ON drift 2020 diarieförd 17 februari 2021. 

Bokslut ON investering 2020 diarieförd 17 februari 2021. 

Verksamhetsberättelse ON 2020 diarieförd 17 februari 2021.  

Yrkanden 

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

sammanträdet i mars utvärdera måluppfyllelsen för år 2020.     

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgs-

förvaltningens förslag att godkänna årsredovisningen 2020 och skicka den 

vidare till kommunfullmäktige och finner att nämnden bifaller detta. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgs-

förvaltningens förslag att godkänna bokslut och verksamhetsberättelsen 2020 

och finner att nämnden bifaller detta. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt yrkande gällande 

att uppdra till omsorgsförvaltningen att på sammanträdet i mars utvärdera 

måluppfyllelsen för år 2020 och finner att nämnden bifaller detta. 

 

Beslutsexpediering 

Kommunstyrelsen 

Akt 

 

 

 

Protokoll ON 2021 02 24 (Signerat) Sida 14 av 30



 

Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

15(29) 

Datum 

2021-02-24 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 25 Dnr 00004/2020  

Budget 2021 samt ELP 2022-2023 och verksamhetsplan 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen gällande ELP 2022-2023 noteras till protokollet 

 

2. Uppdra till omsorgsförvaltningen att i april redovisa hur ELP 2022-2023    

    ska fördelas mellan verksamheterna 

 

3. Verksamhetsplanen 2021 återremitteras till omsorgsförvaltningen med  

    uppdraget att utarbeta en modifierad version till förslag med beaktande av  

    den antagna skriften från omsorgsnämndens ordförande    

Sammanfattning av ärendet 

ELP 2022-2023 borde ha beslutats av nämnden i samband med detalj-

budgeten 2021 men läggs nu istället fram på februarinämnd. Den ELP som 

förvaltningen presenterar baseras helt på budgeten 2021 utan närmare analys. 

Förvaltningen avser att arbeta mer aktivt med ELP framöver och ser den som 

ett bra hjälpmedel för att bedöma framtida behov.  

 

Att behovet 2022-2023 inte kommer att vara likt 2021 är troligt. Vi vet att vi 

har en åldrande befolkning men vi vet samtidigt att det finns anpassnings-

åtgärder där vi förväntar oss effekt även 2022.  

 

Förvaltningen önskar att få återkomma med en mer genomarbetat ELP till 

nämnd i samband med budgetbeslut 2022. 

 

Kommunfullmäktige beslutade under 2020 att målarbetet i Ljusdals kommun 

ska utgå från målen i Agenda 2030 – de globala målen för hållbar 

utveckling. Utifrån KF:s beslut om hur arbetet ska gå till fick förvaltningen i 

uppdrag att utgå från de globala målen och identifiera inom vilka globala 

delmål som omsorgsnämnden har åtgärder, baserat på nämndens 

ansvarsområde. Åtgärderna är föreslagna utifrån redan fattade nämndbeslut, 

uppdrag och prioriterade utvecklingsområden. Målarbetet syftar även till att 

verksamheten föreslår åtgärder i de fall de anser att det fattas politiskt 

beslutade sådana. 
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Under målområde 5, globalt delmål 2.2 finns åtgärden ”Skapa bra måltider 

med utgångspunkt i Livsmedelsverkets skrift Bra måltider i äldreomsorgen.” 

föreslagen. För denna åtgärd finns ännu inget beslut taget, utan det behöver 

fattas av nämnden.  

 

Delmålen och åtgärderna är strukturerade utifrån kommunfullmäktiges 

målområden. På så sätt svarar nämndens åtgärder mot både de globala målen 

och KF:s målområden.  

 

Arbetet har utgått från ett malldokument som säger följande om målarbetet: 

”Åtgärderna ska vara kopplade till delmål och motiverade med varför/vilken 

effekt de förväntas åstadkomma. Val av åtgärder ska baseras på analys av 

behov av åtgärder inom respektive målområde. Åtgärder ska därmed gälla 

det som behöver förbättras och det som ingår i verksamhetens uppdrag samt 

är möjligt att påverka inom verksamheten eller tillsammans med andra. 

Åtgärder finns i många fall redan politiskt beslutade via tidigare års 

budgetbeslut, särskilt beslut eller beslutad strategi, plan eller handlingsplan. 

Verksamhetsplanen samlar därmed redan tidigare beslutade åtgärder samt 

nytillkomna åtgärder för budgetåret.” 

 

Synpunkter under sammanträder till det fortsatta arbetet med Verksamhets-

planen 2021. Ändra ordet funktionsnedsättning till funktionsvariationer och 

att lydelsen i nämndens strategi ska vara ”Förvaltningen ska föreslå hur 

uppsökande verksamhet ska förverkligas”. 

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 17 februari 2021. 

Detaljbudget 2021 samt förslag ELP 2022-2023 diarieförd 17 februari 2021. 

Förslag från ordförande gällande Verksamhetsplan för 2021 diarieförd        

17 februari 2021. 

Förslag Verksamhetsplan ON 2021 diarieförd 20 januari 2021. 

Påbörjad handlingsplan OF 2021 diarieförd 21 januari 2021. 

Yrkanden 

László Gönczi (MP) yrkar på att informationen gällande ELP 2022-2023 ska 

noteras till protokollet. 

 

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

redovisa hur ELP 2022-2023 ska fördelas mellan verksamheterna.  
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László Gönczi (MP) yrkar på att Verksamhetsplanen 2021 återremitteras till 

omsorgsförvaltningen med uppdraget att utarbeta en modifierad version till 

förslag med beaktande av den antagna skriften från omsorgsnämndens 

ordförande.          

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 uppdra till omsorgs-

förvaltningen att i april redovisa hur ELP 2022-2023 ska fördelas mellan 

verksamheterna omsorgsförvaltningens förslag och finner att nämnden 

bifaller detta. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att Verksamhets-

planen 2021 återremitteras till omsorgsförvaltningen med uppdraget att 

utarbeta en modifierad version till förslag med beaktande av den antagna 

skriften från omsorgsnämndens ordförande och finner att nämnden bifaller 

detta.  

 

Beslutsexpediering 

Omsorgsförvaltningen för verkställande 

Akt 
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§ 26 Dnr 00106/2020  

Revisionsrapport - Granskning av ekonomistyrning 
Ljusdals kommun 2020 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Omsorgsnämnden har tagit del av förvaltningens svar på de  

     rekommendationer kommunrevisionen ger i sin granskningsrapport 

 

2. Bifalla ordförandes förslag till yttrande och skicka både den och  

    förvaltningens yttrande till revisionsnämnden. 

 

3. Svaren och protokollet ska delges kommunstyrelsen           

Sammanfattning av ärendet 

En fungerande ekonomistyrning är en viktig del i den samlade styrningen 

och ledningen i kommunen. Kommunens revisorer har med hänsyn till risk 

och väsentlighet bedömt det som angeläget att genomföra en granskning av 

kommunstyrelsens mål- och budgetprocess samt av arbetsmarknads- och 

socialnämndens, omsorgsnämndens och utbildningsnämndens ekonomi-

styrning. Utifrån revisionens granskning i syfte att utveckla verksamheterna 

har omsorgsförvaltningen svarat på de rekommendationer vi anser vara 

riktade mot förvaltningen. Se bilaga 
 

Nämndens yttrande: 

(Rekommendationerna står med förkortad version i kursivt.) 

 

1. Säkerställa att tillräckliga åtgärder vid befarade eller konstaterade 

avvikelser vidtas i enlighet med befintliga rutiner. 

 

Omsorgsnämnden får en tät rapportering av kostnadsläget och de s.k. 

kostnadsdrivarna. Dock har den inte tillgång till ett tillförlitligt 

prognosverktyg.  

 

För att kunna ”säkerställa” att tillräckliga åtgärder ska kunna tas behöver 

nämnden dels utveckla sitt prognosarbete men också inse den begränsning 

som råder att åtgärder med större ekonomiska effekter får ingen eller måttlig 

effekt under innevarande år. Nämnden måste också beakta att de flesta av 

dess verksamheter är lagreglerade och att det inte skulle vara rimligt att 
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genomföra lagstridiga verksamhetsneddragningar. Det är en grannlaga 

balansgång. 

 

2. Fortsätta arbetet med att implementera den nya styrmodellen och 

säkerställa att den genom syrar organisation för kommande budgetår. 

 

Nämnden arbetar, just i denna stund, med ett grundligt genomförande av 

styrmodellen, om än uppemot ett halvår för senat gällande 2021. Här ser 

nämnden fram emot att tillsammans med förvaltningen utveckla dessa nya 

processer. 

 

3. Se över och dokumentera nämndernas mål och budgetprocesser så att 

dessa harmoniserar med den övergripande processen. 

 

Vi har haft två år av speciella budgetprocesser i kommunen där den 

utstakade budgettidsplanen inte har följts. Det av olika anledningar. Därmed 

har inte heller omsorgsnämnden kunnat göra det. Dock har nämnd och 

förvaltning helt klart för sig hur budgetarbetet ska genomföras under ett 

normalår (Om nu sådana är att vänta i framtiden) 

 

Det finns stora problem att grundligt koppla målarbetet till de ekonomiska 

förutsättningarna. Den primära koppling som alltid sker handlar om att 

upprätthålla lagens och fullmäktiges krav i verksamheterna. Övriga åtgärder 

för att utveckla verksamheten och uppnå fullmäktiges och nämndens egna 

mål kan vara mycket svårt att ge ekonomiska konsekvenser. Här gäller att 

utveckla nämndens och förvaltningens förmågor i framtiden. 

 

4. Se över den kommunövergripande fördelningsmodellen och säkerställa 

att nämndernas budgetramar är ändamålsenliga… 

 

Nämnden tror att en sådan process skulle kunna leda till en tryggare framtid. 

 

5. ASN ser över och aktualiserar… 

Inte för ON 

 

6. Omsorgsnämnden ser över och aktualiserar fördelningsmodellen. 

Fördelningsmodellen bör ha sin utgångspunkt i de av fullmäktiga 

uppsatta målen, politiska beslut, befolkningsutveckling, lagstiftning m.m. 

 

Vi kan se behovet av att se över möjligheterna som olika fördelnings-

modeller kan erbjuda. Samtidigt anser vi att en fördelningsmodell alltid till 

en viss del är begränsad i precision. Ju mindre den enhet som ska få sig 
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medel tilldelad med hjälp av modellen desto större är risken att speciella 

förhållanden inte blir rimligt beaktade. 

 

Nyckeltalen i VoBo verkar fungera rätt bra, trots detta, för att det ena kan 

tänkas ta ut det andra. Men i en hel del av våra verksamheter förekommer så 

pass många unika fall att det är tveksamt om någon modell kan hantera det. 

Här behövs snarare biståndshandläggarnas professionalism.  

 

7. Omsorgsnämnden ser över sitt prognosarbete och säkerställer en god 

kunskap om förändringar i prognoserna för bättre förutsättningar för ett 

systematiskt åtgärdsarbete.  

 

Vi kan här hänvisa till förvaltningens svar: ”Den stora utmaningen i 

prognosarbetet är hemtjänsten både gällande beslutade insatser samt 

verkställande kostnader. Vi har arbetat/funderat kring detta och vi har startat 

ett arbete där controller, förvaltningschef, chef för biståndsbedömningen 

samt ansvarig för hemtjänststatistik deltar.” 

 

Till detta vill vi lägga två andra aspekter. 1. Vi behöver utreda möjligheterna 

till att periodisera budgeten över året och 2. att vi inte ska överdriva 

effekterna av framtida åtgärder men inte heller vara alltför negativa för 

säkerhets skull. Prognos är alltid en gissning en ”bästa uppskattning”. 

 

8. Säkerställ att rapportering även fortsättningsvis sker löpande. Och har 

tillräckliga underlag för nödvändiga beslut. 

 

Här kan vi hänvisa till förvaltningens svar: ”Hänger ihop lite med punkt 1. 

Vi ska fortsätta att jobba med månadsuppföljningen och successivt göra den 

bättre så vi kan identifiera brister och avvikelser. Omsorgsnämnden har 

under 2019-2020 fattat ett antal beslut för ekonomisk uppföljning.  Vi 

arbetar även med att uppdatera budgetuppföljningarna som enheterna gör.” 

 

9. Det är väsentligt att omsorgsnämnden säkerställer att tillräckliga 

åtgärder vidtas för att bedriva verksamheten inom de av fullmäktige 

tilldelade ramarna.  

 

Egentligen handlar detta i mycket om det som ovan har framförts. 

Kommunens fördelningsmodell. Fullmäktiges anslag till nämnden måste 

harmoniera med både lagarnas krav och olika policydokument. Nämnden har 

funnit att det kan vara orimligt att på kort sikt klara detta men också att det 

även på lång sikt skulle kunna bli alltför svårt. Nämnden tar i varje fall ett 

stort ansvar för att situationen ska bli välkänd i kommunstyrelsen och 

fullmäktige. 
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Genom egna åtgärder och en välvilligt hanterande i fullmäktige och riksdag 

ser vi nu goda möjligheter att klara årets och nästa års budget. 

Beslutsunderlag 

Ordförandes förslag till yttrande daterad 17 februari 2021. 

Bilaga: Förvaltningens svar på rekommendationerna diarieförd 16 februari 

2021. 

Protokoll KF 2020-12-14 § 135 Revisionsrapport- Granskning av ekonomi-

styrning diarieförd 18 december 2021. 

Revisionsrapport - Granskning av ekonomistyrning diarieförd 16 december 

2021. 

Missiv - Granskning av ekonomistyrning diarieförd 16 december 2021.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att omsorgsnämnden 

har tagit del av förvaltningens svar på de rekommendationer kommun-

revisionen ger i sin granskningsrapport och finner att nämnden bifaller detta. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att omsorgsnämnden 

bifaller ordförandes förslag till yttrande och skicka både den och 

förvaltningens yttrande till revisionsnämnden och finner att nämnden bifaller 

detta. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att svaren och 

protokollet ska delges kommunstyrelsen och finner att nämnden bifaller 

detta.  

 

Beslutsexpediering 

Revisorerna 

Kommunstyrelsen 

Akt 
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§ 27 Dnr 00008/2021  

Redovisning av delegeringsbeslut omsorgs-
förvaltningen 2021 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Delgivningen har noterats till protokollet           

Sammanfattning av ärendet 

Listor redovisas, diarieförda den 11 februari 2021, över delegeringsbeslut 

fattade i januari 2021 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 15 februari 2021. 

Delegeringsbeslut januari - översikt diarieförd 11 februari 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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§ 28 Dnr 00049/2020  

Tillfällig revidering av varuförsörjningsplan 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Delegera ärendet varuförsörjning/hemsändningsbidrag till ordförande att  

    beslutas under förutsättning av att kommunstyrelsen inte senast 15 mars        

    har tagit över ansvaret för detta ärende.           

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 mars 2021 med möjlighet till förlängning. Kommunen 

har betalat butikerna en fast summa per genomförd hemleverans, varav 

Region Gävleborg bekostar hälften. 

 

Region Gävleborg har beslutat förlänga sitt bidrag till och med 31 mars 

2021.            

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 22 februari 2021.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgs-

förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 29 Dnr 00019/2021  

Ärendegranskning delegeringsbeslut 
handläggarverksamheten lagen om särskilt stöd 2021 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet            

Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av Omsorgsnämnden har enhetschef Marie Jonsson granskat två 

utredningar med tillhörande bedömning och beslut utförda av bistånds-

handläggare för lagen (1993:387) om stöd och service för vissa funktions-

hindrade, LSS. Vid granskningen har granskningsmall myndighetsbeslut 

LSS, fastställd av Omsorgsförvaltningen, använts. 

 

Syftet med ärendegranskning är att bedöma om utredningen är rättssäker 

samt att skapa en samstämmighet mellan biståndshandläggarna i deras 

utredningar, bedömningar och beslut. 

 

Ärendegranskningen denna gång omfattar två gynnande beslut i barnärenden 

utifrån inkomna ansökningar om insatser enligt lagen (1993:387) om stöd 

och service för vissa funktionshindrade, LSS.  

 

Utredningarna bedöms vara rättssäkra.            

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 16 februari 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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§ 30 Dnr 00034/2019  

Ledamöternas övriga frågor  

Omsorgsnämnden beslutar 

 

 Ledamöter har ställt frågor och fått svar  
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§ 31 Dnr 00025/2021  

Besök omsorgsnämnden - presentation av ny HR-chef 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet           

Sammanfattning av ärendet 

Nya HR-chefen Siv Thun presenterar sig. Siv Thun har arbetat i Sundsvalls 

kommun under många år och har där haft flera olika tjänster. Hon har bland 

annat arbetat som HR-chef och som biträdande HR-chef.            

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 16 februari 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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§ 32 Dnr 00029/2021  

Framtiden för Unitis 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet 

Sammanfattning av ärendet 

Unitis har genom Bosse Hed meddelat att de inte kommer att jobba vidare på 

att omstarta ett arbetsintegrerat socialt företag då det inte finns vilja i 

arbetsgruppen. Med anledning av detta kommer Unitis och kommunen 

överens om att säga upp avtalet om köpta platsen. Avtalet upphör att gälla 

den 31/5 - 2021. 

 

Omsorgsförvaltningen har påbörjat en planering för de kunder som idag 

finns i Unitis regi, för att få en bra övergång till kommunens regi.  

                 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens skrivelse daterad 16 februari 2021.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 

noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

 

 

 

Protokoll ON 2021 02 24 (Signerat) Sida 27 av 30



 

Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

28(29) 

Datum 

2021-02-24 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 33 Dnr 00019/2020  

Ej verkställda beslut 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 

 

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

    fullmäktige för kännedom 

Sammanfattning av ärendet 

För 4:e kvartalet 2020 fanns totalt 7 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 5 ärenden inrapporterat. Av dessa 

5 ärenden så är nu 1 ärende verkställt. Tre personer har tackat nej till 

erbjudande. Ett ärende verkställs med annan insats i annan kommun. 

 

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

 

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. 

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 2 februari 2021. 
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Antal dagar från beslut VoBo diarieförd 15 februari 2021. 

Sammanställning SO ej verkställda beslut diarieförd 3 februari 2021. 

Sammanställning ÄO ej verkställda beslut diarieförd 2 februari 2021. 

 

Yrkanden 

 

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

VoBo” skickas med till Kommunfullmäktige för kännedom.    

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 

noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att 

sammanfattningen skickas till Kommunfullmäktige samt till kommunens 

revisorer för kännedom och finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet att 

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

fullmäktige för kännedom och finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 

 

Beslutsexpediering 

Kommunfullmäktige 

Revisorer 

Akt 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Plats och tid Ljusdalssalen, onsdagen den 24 februari 2021 klockan 08:30 


Beslutande Ledamöter 


László Gönczi (MP), Ordförande, deltar på distans 


Maud Jonsson (L), deltar på distans 


Thomas Evensson (M), 2:e vice ordförande, deltar på distans 


Per Gunnar Larsson (S), § 23-33 deltar på distans 


Birgitta Ek (S), deltar på distans ersätter Per Gunnar Larsson (S) § 19-22 


Elisabet Thorén (C), deltar på distans 


Ingela Gustavsson (V), deltar på distans 


Marie-Louise Hellström (LB), deltar på distans 


 
 Ej tjänstgörande ersättare 


Birgitta Ek (S) § 23-33, deltar på distans 


Barbro Andin Mattsson (C) § 19-33, deltar på distans 


Suzanne Blomqvist (L) § 19-33, deltar på distans 


 
Övriga deltagande Ingrid Sundström, förvaltningschef § 19-33, deltar på distans 


Nicklas Bremefors, kommunchef § 22, deltar på distans 


Lena Svahn, kommunstyrelsens förste vice ordförande § 22, deltar på distans 


Richard Brännström, fastighetschef § 22, deltar på distans 


Siv Thun, HR-chef § 31, deltar på distans 


Barbro Keijzer, verksamhetschef § 19-33, deltar på distans  


Anna Forsberg, verksamhetschef § 19-33, deltar på distans  


Carina Adestam, controller § 19-27, deltar på distans 


Alesia Majstorovic, controller § 19-33, deltar på distans 


Annika Zetterman, Personalrepresentant § 19-33, deltar på distans 


Kristina Bergström, nämndsekreterare § 19-33, deltar på distans 


 
Utses att justera Thomas Evensson 


Justeringens plats och tid Digital signering, 2021-02-26 


 


Underskrifter 


 Sekreterare 


  
Paragrafer § 19-33 


 Kristina Bergström   


 Ordförande 


   


 László Gönczi   


 Justerare 


   


 Thomas Evensson   
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ANSLAGSBEVIS 
 


Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 


Forum Omsorgsnämnden 


Sammanträdesdatum 2021-02-24 


Datum för anslags uppsättande 2021-02-26 


Datum för anslags nedtagande 2021-03-18 


Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal 


 


Underskrift 


  


 Kristina Bergström  







 


Omsorgsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


3(29) 


Datum 


2021-02-24 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


INNEHÅLLSFÖRTECKNING 


§ 19 Dnr 00005/2021 
Godkännande av dagordning 2021 .................................................... 4 


§ 20 Dnr 00006/2021 
Förvaltningschefen informerar 2021 ................................................... 5 


§ 21 Dnr 00051/2020 
Coronapandemin ............................................................................... 6 


§ 22 Dnr 00088/2019 
Nybyggnation VoBo ........................................................................... 7 


§ 23 Dnr 00007/2021 
Månadsuppföljning 2021 .................................................................... 9 


§ 24 Dnr 00002/2020 
Bokslut 2020 .................................................................................... 11 


§ 25 Dnr 00004/2020 
Budget 2021 samt ELP 2022-2023 och verksamhetsplan ................ 15 


§ 26 Dnr 00106/2020 
Revisionsrapport - Granskning av ekonomistyrning Ljusdals kommun 
2020 ................................................................................................. 18 


§ 27 Dnr 00008/2021 
Redovisning av delegeringsbeslut omsorgsförvaltningen 2021 ........ 22 


§ 28 Dnr 00049/2020 
Tillfällig revidering av varuförsörjningsplan ....................................... 23 


§ 29 Dnr 00019/2021 
Ärendegranskning delegeringsbeslut handläggarverksamheten lagen 
om särskilt stöd 2021. ...................................................................... 24 


§ 30 Dnr 00034/2019 
Ledamöternas övriga frågor ............................................................. 25 


§ 31 Dnr 00025/2021 
Besök omsorgsnämnden - presentation av ny HR-chef .................... 26 


§ 32 Dnr 00029/2021 
Framtiden för Unitis .......................................................................... 27 


§ 33 Dnr 00019/2020 
Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f 
§ socialtjänstlagen 2020. .................................................................. 28 







 


Omsorgsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


4(29) 


Datum 


2021-02-24 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 19 Dnr 00005/2021  


Godkännande av dagordning 2021 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


 1. Dagordningen godkänns      


 


      


 


 







 


Omsorgsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


5(29) 


Datum 


2021-02-24 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 20 Dnr 00006/2021  


Förvaltningschefen informerar 2021 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet          


Sammanfattning av ärendet 


 Allmänt läge förvaltningen 


 Rehab och ansökta pengar 


 Interkontroll och LOV redovisning 


             


Beslutsunderlag 


Förvaltningschefens skrivelse daterad 14 februari 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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§ 21 Dnr 00051/2020  


Coronapandemin 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet           


Sammanfattning av ärendet 


 Aktuellt smittläge kunder och medarbetare 


 Arbetsrättslig åtgärd medarbetare 


 Vaccination kunder och medarbetare 


 Uttag semestrar             


Beslutsunderlag 


Förvaltningschefens skrivelse daterad 14 februari 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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§ 22 Dnr 00088/2019  


Nybyggnation VoBo 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet 


 


2. Uppdra till ärendeberedningen att utveckla tankarna kring tillfälliga 


reservplatser för vård- och omsorgsboende 


 


3. Nämnden godkänner ordförandes skrivelse gällande behov av plan B för 


nybyggt VoBo men också för plan A och att den skickas vidare till 


Kommunstyrelsen   


Sammanfattning av ärendet 


Kommunchef Nicklas Bremefors, kommunstyrelsens förste vice ordförande 


Lena Svahn samt fastighetschef Richard Brännström deltar för att delge 


omsorgsnämnden information hur arbetet fortskrider kring projektering av 


ett nytt vård- och omsorgsboende.  


Beslutsunderlag 


Förvaltningschefens skrivelse daterad 14 februari 2021. 


Förslag från omsorgsnämndens ordförande diarieförd 16 februari 2021. 


Prognos gällande efterfrågan på VoBo diarieförd 22 januari 2021.  


Yrkanden 


László Gönczi (MP) yrkar på att uppdra till ärendeberedningen att utveckla 


tankarna kring tillfälliga reservplatser för vård- och omsorgsboende. 


 


László Gönczi (MP) yrkar på att hans egen skrivelse gällande behov av plan 


B för nybyggt VoBo men också för plan A godkänns och att den skickas 


vidare till Kommunstyrelsen.     


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 


noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 
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Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt yrkande att på att 


uppdra till ärendeberedningen att utveckla tankarna kring tillfälliga reserv-


platser för vård- och omsorgsboende 


 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt yrkande att 


skrivelsen gällande behov av plan B för nybyggt VoBo men också för plan A 


godkänns och att den skickas vidare till Kommunstyrelsen. 


 


Beslutsexpediering 


Kommunstyrelsen 


Akt 
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§ 23 Dnr 00007/2021  


Månadsuppföljning 2021 


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 januari 2021. 


  


Ärendet innehåller även en extra bild med information kring hemtjänsten 


som nämnden har efterfrågat. 


 


Ärenden innehåller även den tidsplan som ligger för månadsavstämningar 


2021.            


Beslutsunderlag 


Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 20 januari 2021. 


Månadsuppföljning ON januari diarieförd 19 februari 2021. 


Kostnadsdrivare januari 2021 diarieförd 17 februari 2021. 


Hemtjänsten egen regi diarieförd 17 februari 2021. 


Tidsplan månadsavstämningar 2021 diarieförd 17 februari 2021. 


ON timmar hemtjänst 2019-2021 uppdaterad  diarieförd 22 februari 2021. 


Antal dagar från beslut VoBo diarieförd 15 februari 2021. 


Balans in-utflytt VoBo diarieförd 15 februari 2021.  


Yrkanden 


Marie-Louise Hellström (LB) yrkar på att åtgärdsplan upprättas till näst-


kommande möte och uppföljning av denna ske med anledning av januaris 


månads negativa budgetavvikelse. 


 


Maud Jonsson (L): Bifall till Marie-Louise Hellströms yrkande. 


 


László Gönczi (MP), Ingela Gustavsson (V) och Per-Gunnar Larsson (S): 


Avslag till Marie-Louise Hellströms yrkande.  
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Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 


noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 


 


Ordförande ställer sitt yrkande med flera under proposition mot yrkande från 


Marie-Louise Hellström 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 Marie-Louise Hellströms med fleras yrkande.  


Omröstningsresultat 


Med 5 ja-röster mot 2 nej-röster har omsorgsnämnden beslutat att bifalla 


László Gönczis med fl yrkande. 


    


Omröstningsprotokoll   § 23  


Ledamöter  
Parti 


 Ja Nej 


László Gönczi MP X  


Maud Jonsson L 
 


X 


Ingela Gustavsson V X 
 


Thomas Evensson M X 
 


Elisabeth Thorén C X 
 


Marie-Louise Hellström LB 
 


X 


Per-Gunnar Larsson S     X  


Totalt  5 2 


    


Protokollsanteckning 


Marie-Louise Hellström (LB) reserverar sig i beslutet. 


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 24 Dnr 00002/2020  


Bokslut 2020 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1.  Godkänner årsredovisningen 2020 och skickar den vidare till  


     kommunfullmäktige. 


 


2.  Godkänna Bokslut och verksamhetsberättelsen 2020. 


 


3.  Uppdra till omsorgsförvaltningen att på sammanträdet i mars utvärdera   


     måluppfyllelsen för år 2020.           


Sammanfattning av ärendet 


Omsorgsförvaltningen är samlat i äldreomsorg, stöd och omsorg samt 


hemsjukvård med tillhörande myndighetsutövning. Bokslutet för 


omsorgsnämnden 2020 visar ett underskott om 14 806 tkr. 


 


För omsorgsförvaltningens del gick vi in i 2020 med en ofördelad besparing 


om 4 970 tkr. Omsorgsnämnden äskade i juni till kommunfullmäktige om 


utökning av ram under 2020. Kommunfullmäktige avslog äskandet 14 


december 2020. 


 


2020 har varit ett år då den rådande pandemin gjort att förvaltningen har fått 


ställa om och prioritera i sina verksamheter. Förvaltningen har sedan mars 


2020 arbetat med nya rutiner utifrån de rekommendationer och restriktioner 


som Folkhälsomyndigheten aviserat. Under våren 2020 klarade sig 


verksamheterna relativt bra från positiv smitta. Den stora utmaningen kom 


under hösten då framförallt äldreomsorgen drabbades hårt, såväl kunder som 


medarbetare. Kring jul och nyår var verksamheterna hårt ansträngda och 


tyvärr så drabbades kunder inom Vård- och omsorgsboende med följd av att 


ett antal kunder avled av covid-19. 


 


Verksamhetsstöd och biståndshandläggning redovisar ett negativt resultat 


om 3 853 tkr, till största del handlar det om skyddsutrustning kopplat till 


covid-19. Handläggarenheten har under året haft obudgeterade konsult-


kostnader om 400 tkr. 
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Posten färdtjänst och glesbygdsservice har ett överskott om 399 tkr, 


framförallt på grund av att färre har åkt färdtjänst under 2020. 


 


Stöd och omsorg (SO) redovisar i denna prognos överskott om på 5 105 tkr. 


Utifrån den rådande pandemin har i stort sett all daglig verksamhet inom 


stöd och omsorg varit stängda. Medarbetare har omfördelats till boenden för 


viss daglig verksamhet och gått in som vikarier vid annan sjukdom.  


 


Socialpsykiatrin har under 2020 arbetat med planering och bemanning samt 


att även de haft sin dagverksamhet Bryggan stängd. 


 


För posten personlig assistans beror det positiva resultatet bland annat på en 


högre ersättning från staten i ett par ärenden samt att inga möten/utbildningar 


har hållits under året. 


 


För hela Stöd och omsorgsverksamheterna har ersättningar för sjukfrånvaro 


ersatts av staten.   


 


Äldreomsorgen (ÄO) redovisar ett underskott vid årets slut på 13 219 tkr.  


Gärdegårdens vård- och omsorgsboende om 24 plaster avvecklades under 


2020. 


 


Vård- och omsorgsboende visar ett överskott om 2 425 tkr, en del är ökade 


intäkter på matavgifter och lägre kostnad till kostservice än budgeterat. Här 


finns en stor sjukfrånvaro och en högre bemanning under framförallt slutet 


av 2020 då vård- och omsorgsboenden var hårt ansträngda. Sjuklöner har till 


stor del ersatts av staten. 


 


Hemtjänst visar ett underskott om 17 260 tkr. Hemtjänstens timmar har 


under senare delen av året varit högre än de timmar som budgeterats. Detta 


kan härledas till covid-19, Gärdegårdens stängning samt att dagverksam-


heterna varit stängda under nästan hela året. Vi har under året sett att 


vårdtyngden i ordinärt boende har ökat och att det kostar mer att verkställa 


insatser. Vi ser en ökning av dubbelbemanning i flera ärenden. Sjuklöner har 


till stor del ersatts av staten. 


 


I hemsjukvården redovisas ett underskott om 4 950 tkr. Detta beror på köp 


av sjuksköterskebemanning under januari-augusti samt tekniska hjälpmedel. 


Även här finns statliga ersättningar för sjukfrånvaro. 


 


Den post under ÄO övrigt visar ett överskott på 6 556 tkr. 
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Dagverksamheterna har varit stängda en större del av året. Här ligger även 


covid-19 ersättning från staten, bokad för hela äldreomsorgen. Det handlar 


framförallt om ersättning för ökad bemanning och kohortvård under 


pandemin samt ersättning för vikariekostnader till följd av covid-19. 


 


Vi har under året återsökt och fått ersättning för olika delar i pandemins 


fotspår, i denna tjänsteskrivelse pekar förvaltningen på de största posterna 


som kan härledas till covid-19. Vi kommer att fortsätta analysera tillgänglig 


statistik för att tydligare få en bild av budget och kostnader under 2020. 


 


Omsorgsförvaltningen har haft ett speciellt år och alla verksamheter har varit 


hårt ansträngda med både sjuka kunder och sjuka medarbetare. Vi har under 


ett par omgångar under året nekat medarbetare semestrar för att säkra 


bemanning i våra verksamheter, bemanningsenheten har arbetat med att 


intervjua och säkra upp med timvikarier. Vi har haft ett bra samarbete med 


privata aktörer, regionen och andra förvaltningar. Vi kan idag ändå säga att 


vi klarat den här krisen på ett sätt vi kan vara stolta över. Ett stort tack till 


alla medarbetare som arbetat och hjälpt oss igenom detta år. 


 


Bokslut ON 2020 


 


VERKSAMHET
NETTO-                                                 


KOSTNAD


Avvikelse mot 


budget


OFÖRDELAD BESPARING 0 -4 970


OMSORGSNÄMND 907 138


VERKS.STÖD/ BISTÅNDSHANDL. 18 373 -3 853


FÄRDTJÄNST / GLESB.SERVICE 3 346 399


FÖRENINGSBIDRAG 301 109


INTRAPRENAD RAMSJÖ -791 1 485


STÖD & OMSORG 104 194 5 105


Gruppbostäder 25 111 -31


Personlig assistans 19 859 1 311


Socialpsyk 17 035 705


SO övrigt 42 189 3 120


ÄLDREOMSORG 312 834 -13 219


Vård- och omsorgsboende 138 544 2 425


Hemtjänst LOV 92 676 -17 260


Hemsjukvård 45 062 -4 950


ÄO övrigt 36 552 6 566


SUMMA 439 163 -14 806
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Beslutsunderlag 


Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 17 februari 2021. 


Bokslut ON drift 2020 diarieförd 17 februari 2021. 


Bokslut ON investering 2020 diarieförd 17 februari 2021. 


Verksamhetsberättelse ON 2020 diarieförd 17 februari 2021.  


Yrkanden 


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


sammanträdet i mars utvärdera måluppfyllelsen för år 2020.     


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgs-


förvaltningens förslag att godkänna årsredovisningen 2020 och skicka den 


vidare till kommunfullmäktige och finner att nämnden bifaller detta. 


 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgs-


förvaltningens förslag att godkänna bokslut och verksamhetsberättelsen 2020 


och finner att nämnden bifaller detta. 


 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt yrkande gällande 


att uppdra till omsorgsförvaltningen att på sammanträdet i mars utvärdera 


måluppfyllelsen för år 2020 och finner att nämnden bifaller detta. 


 


Beslutsexpediering 


Kommunstyrelsen 


Akt 
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§ 25 Dnr 00004/2020  


Budget 2021 samt ELP 2022-2023 och verksamhetsplan 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen gällande ELP 2022-2023 noteras till protokollet 


 


2. Uppdra till omsorgsförvaltningen att i april redovisa hur ELP 2022-2023    


    ska fördelas mellan verksamheterna 


 


3. Verksamhetsplanen 2021 återremitteras till omsorgsförvaltningen med  


    uppdraget att utarbeta en modifierad version till förslag med beaktande av  


    den antagna skriften från omsorgsnämndens ordförande    


Sammanfattning av ärendet 


ELP 2022-2023 borde ha beslutats av nämnden i samband med detalj-


budgeten 2021 men läggs nu istället fram på februarinämnd. Den ELP som 


förvaltningen presenterar baseras helt på budgeten 2021 utan närmare analys. 


Förvaltningen avser att arbeta mer aktivt med ELP framöver och ser den som 


ett bra hjälpmedel för att bedöma framtida behov.  


 


Att behovet 2022-2023 inte kommer att vara likt 2021 är troligt. Vi vet att vi 


har en åldrande befolkning men vi vet samtidigt att det finns anpassnings-


åtgärder där vi förväntar oss effekt även 2022.  


 


Förvaltningen önskar att få återkomma med en mer genomarbetat ELP till 


nämnd i samband med budgetbeslut 2022. 


 


Kommunfullmäktige beslutade under 2020 att målarbetet i Ljusdals kommun 


ska utgå från målen i Agenda 2030 – de globala målen för hållbar 


utveckling. Utifrån KF:s beslut om hur arbetet ska gå till fick förvaltningen i 


uppdrag att utgå från de globala målen och identifiera inom vilka globala 


delmål som omsorgsnämnden har åtgärder, baserat på nämndens 


ansvarsområde. Åtgärderna är föreslagna utifrån redan fattade nämndbeslut, 


uppdrag och prioriterade utvecklingsområden. Målarbetet syftar även till att 


verksamheten föreslår åtgärder i de fall de anser att det fattas politiskt 


beslutade sådana. 
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Under målområde 5, globalt delmål 2.2 finns åtgärden ”Skapa bra måltider 


med utgångspunkt i Livsmedelsverkets skrift Bra måltider i äldreomsorgen.” 


föreslagen. För denna åtgärd finns ännu inget beslut taget, utan det behöver 


fattas av nämnden.  


 


Delmålen och åtgärderna är strukturerade utifrån kommunfullmäktiges 


målområden. På så sätt svarar nämndens åtgärder mot både de globala målen 


och KF:s målområden.  


 


Arbetet har utgått från ett malldokument som säger följande om målarbetet: 


”Åtgärderna ska vara kopplade till delmål och motiverade med varför/vilken 


effekt de förväntas åstadkomma. Val av åtgärder ska baseras på analys av 


behov av åtgärder inom respektive målområde. Åtgärder ska därmed gälla 


det som behöver förbättras och det som ingår i verksamhetens uppdrag samt 


är möjligt att påverka inom verksamheten eller tillsammans med andra. 


Åtgärder finns i många fall redan politiskt beslutade via tidigare års 


budgetbeslut, särskilt beslut eller beslutad strategi, plan eller handlingsplan. 


Verksamhetsplanen samlar därmed redan tidigare beslutade åtgärder samt 


nytillkomna åtgärder för budgetåret.” 


 


Synpunkter under sammanträder till det fortsatta arbetet med Verksamhets-


planen 2021. Ändra ordet funktionsnedsättning till funktionsvariationer och 


att lydelsen i nämndens strategi ska vara ”Förvaltningen ska föreslå hur 


uppsökande verksamhet ska förverkligas”. 


Beslutsunderlag 


Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 17 februari 2021. 


Detaljbudget 2021 samt förslag ELP 2022-2023 diarieförd 17 februari 2021. 


Förslag från ordförande gällande Verksamhetsplan för 2021 diarieförd        


17 februari 2021. 


Förslag Verksamhetsplan ON 2021 diarieförd 20 januari 2021. 


Påbörjad handlingsplan OF 2021 diarieförd 21 januari 2021. 


Yrkanden 


László Gönczi (MP) yrkar på att informationen gällande ELP 2022-2023 ska 


noteras till protokollet. 


 


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


redovisa hur ELP 2022-2023 ska fördelas mellan verksamheterna.  
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László Gönczi (MP) yrkar på att Verksamhetsplanen 2021 återremitteras till 


omsorgsförvaltningen med uppdraget att utarbeta en modifierad version till 


förslag med beaktande av den antagna skriften från omsorgsnämndens 


ordförande.          


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 uppdra till omsorgs-


förvaltningen att i april redovisa hur ELP 2022-2023 ska fördelas mellan 


verksamheterna omsorgsförvaltningens förslag och finner att nämnden 


bifaller detta. 


 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att Verksamhets-


planen 2021 återremitteras till omsorgsförvaltningen med uppdraget att 


utarbeta en modifierad version till förslag med beaktande av den antagna 


skriften från omsorgsnämndens ordförande och finner att nämnden bifaller 


detta.  


 


Beslutsexpediering 


Omsorgsförvaltningen för verkställande 


Akt 
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§ 26 Dnr 00106/2020  


Revisionsrapport - Granskning av ekonomistyrning 
Ljusdals kommun 2020 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Omsorgsnämnden har tagit del av förvaltningens svar på de  


     rekommendationer kommunrevisionen ger i sin granskningsrapport 


 


2. Bifalla ordförandes förslag till yttrande och skicka både den och  


    förvaltningens yttrande till revisionsnämnden. 


 


3. Svaren och protokollet ska delges kommunstyrelsen           


Sammanfattning av ärendet 


En fungerande ekonomistyrning är en viktig del i den samlade styrningen 


och ledningen i kommunen. Kommunens revisorer har med hänsyn till risk 


och väsentlighet bedömt det som angeläget att genomföra en granskning av 


kommunstyrelsens mål- och budgetprocess samt av arbetsmarknads- och 


socialnämndens, omsorgsnämndens och utbildningsnämndens ekonomi-


styrning. Utifrån revisionens granskning i syfte att utveckla verksamheterna 


har omsorgsförvaltningen svarat på de rekommendationer vi anser vara 


riktade mot förvaltningen. Se bilaga 
 


Nämndens yttrande: 


(Rekommendationerna står med förkortad version i kursivt.) 


 


1. Säkerställa att tillräckliga åtgärder vid befarade eller konstaterade 


avvikelser vidtas i enlighet med befintliga rutiner. 


 


Omsorgsnämnden får en tät rapportering av kostnadsläget och de s.k. 


kostnadsdrivarna. Dock har den inte tillgång till ett tillförlitligt 


prognosverktyg.  


 


För att kunna ”säkerställa” att tillräckliga åtgärder ska kunna tas behöver 


nämnden dels utveckla sitt prognosarbete men också inse den begränsning 


som råder att åtgärder med större ekonomiska effekter får ingen eller måttlig 


effekt under innevarande år. Nämnden måste också beakta att de flesta av 


dess verksamheter är lagreglerade och att det inte skulle vara rimligt att 
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genomföra lagstridiga verksamhetsneddragningar. Det är en grannlaga 


balansgång. 


 


2. Fortsätta arbetet med att implementera den nya styrmodellen och 


säkerställa att den genom syrar organisation för kommande budgetår. 


 


Nämnden arbetar, just i denna stund, med ett grundligt genomförande av 


styrmodellen, om än uppemot ett halvår för senat gällande 2021. Här ser 


nämnden fram emot att tillsammans med förvaltningen utveckla dessa nya 


processer. 


 


3. Se över och dokumentera nämndernas mål och budgetprocesser så att 


dessa harmoniserar med den övergripande processen. 


 


Vi har haft två år av speciella budgetprocesser i kommunen där den 


utstakade budgettidsplanen inte har följts. Det av olika anledningar. Därmed 


har inte heller omsorgsnämnden kunnat göra det. Dock har nämnd och 


förvaltning helt klart för sig hur budgetarbetet ska genomföras under ett 


normalår (Om nu sådana är att vänta i framtiden) 


 


Det finns stora problem att grundligt koppla målarbetet till de ekonomiska 


förutsättningarna. Den primära koppling som alltid sker handlar om att 


upprätthålla lagens och fullmäktiges krav i verksamheterna. Övriga åtgärder 


för att utveckla verksamheten och uppnå fullmäktiges och nämndens egna 


mål kan vara mycket svårt att ge ekonomiska konsekvenser. Här gäller att 


utveckla nämndens och förvaltningens förmågor i framtiden. 


 


4. Se över den kommunövergripande fördelningsmodellen och säkerställa 


att nämndernas budgetramar är ändamålsenliga… 


 


Nämnden tror att en sådan process skulle kunna leda till en tryggare framtid. 


 


5. ASN ser över och aktualiserar… 


Inte för ON 


 


6. Omsorgsnämnden ser över och aktualiserar fördelningsmodellen. 


Fördelningsmodellen bör ha sin utgångspunkt i de av fullmäktiga 


uppsatta målen, politiska beslut, befolkningsutveckling, lagstiftning m.m. 


 


Vi kan se behovet av att se över möjligheterna som olika fördelnings-


modeller kan erbjuda. Samtidigt anser vi att en fördelningsmodell alltid till 


en viss del är begränsad i precision. Ju mindre den enhet som ska få sig 
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medel tilldelad med hjälp av modellen desto större är risken att speciella 


förhållanden inte blir rimligt beaktade. 


 


Nyckeltalen i VoBo verkar fungera rätt bra, trots detta, för att det ena kan 


tänkas ta ut det andra. Men i en hel del av våra verksamheter förekommer så 


pass många unika fall att det är tveksamt om någon modell kan hantera det. 


Här behövs snarare biståndshandläggarnas professionalism.  


 


7. Omsorgsnämnden ser över sitt prognosarbete och säkerställer en god 


kunskap om förändringar i prognoserna för bättre förutsättningar för ett 


systematiskt åtgärdsarbete.  


 


Vi kan här hänvisa till förvaltningens svar: ”Den stora utmaningen i 


prognosarbetet är hemtjänsten både gällande beslutade insatser samt 


verkställande kostnader. Vi har arbetat/funderat kring detta och vi har startat 


ett arbete där controller, förvaltningschef, chef för biståndsbedömningen 


samt ansvarig för hemtjänststatistik deltar.” 


 


Till detta vill vi lägga två andra aspekter. 1. Vi behöver utreda möjligheterna 


till att periodisera budgeten över året och 2. att vi inte ska överdriva 


effekterna av framtida åtgärder men inte heller vara alltför negativa för 


säkerhets skull. Prognos är alltid en gissning en ”bästa uppskattning”. 


 


8. Säkerställ att rapportering även fortsättningsvis sker löpande. Och har 


tillräckliga underlag för nödvändiga beslut. 


 


Här kan vi hänvisa till förvaltningens svar: ”Hänger ihop lite med punkt 1. 


Vi ska fortsätta att jobba med månadsuppföljningen och successivt göra den 


bättre så vi kan identifiera brister och avvikelser. Omsorgsnämnden har 


under 2019-2020 fattat ett antal beslut för ekonomisk uppföljning.  Vi 


arbetar även med att uppdatera budgetuppföljningarna som enheterna gör.” 


 


9. Det är väsentligt att omsorgsnämnden säkerställer att tillräckliga 


åtgärder vidtas för att bedriva verksamheten inom de av fullmäktige 


tilldelade ramarna.  


 


Egentligen handlar detta i mycket om det som ovan har framförts. 


Kommunens fördelningsmodell. Fullmäktiges anslag till nämnden måste 


harmoniera med både lagarnas krav och olika policydokument. Nämnden har 


funnit att det kan vara orimligt att på kort sikt klara detta men också att det 


även på lång sikt skulle kunna bli alltför svårt. Nämnden tar i varje fall ett 


stort ansvar för att situationen ska bli välkänd i kommunstyrelsen och 


fullmäktige. 
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Genom egna åtgärder och en välvilligt hanterande i fullmäktige och riksdag 


ser vi nu goda möjligheter att klara årets och nästa års budget. 


Beslutsunderlag 


Ordförandes förslag till yttrande daterad 17 februari 2021. 


Bilaga: Förvaltningens svar på rekommendationerna diarieförd 16 februari 


2021. 


Protokoll KF 2020-12-14 § 135 Revisionsrapport- Granskning av ekonomi-


styrning diarieförd 18 december 2021. 


Revisionsrapport - Granskning av ekonomistyrning diarieförd 16 december 


2021. 


Missiv - Granskning av ekonomistyrning diarieförd 16 december 2021.  


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att omsorgsnämnden 


har tagit del av förvaltningens svar på de rekommendationer kommun-


revisionen ger i sin granskningsrapport och finner att nämnden bifaller detta. 


 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att omsorgsnämnden 


bifaller ordförandes förslag till yttrande och skicka både den och 


förvaltningens yttrande till revisionsnämnden och finner att nämnden bifaller 


detta. 


 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att svaren och 


protokollet ska delges kommunstyrelsen och finner att nämnden bifaller 


detta.  


 


Beslutsexpediering 


Revisorerna 


Kommunstyrelsen 


Akt 
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§ 27 Dnr 00008/2021  


Redovisning av delegeringsbeslut omsorgs-
förvaltningen 2021 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Delgivningen har noterats till protokollet           


Sammanfattning av ärendet 


Listor redovisas, diarieförda den 11 februari 2021, över delegeringsbeslut 


fattade i januari 2021 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 15 februari 2021. 


Delegeringsbeslut januari - översikt diarieförd 11 februari 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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§ 28 Dnr 00049/2020  


Tillfällig revidering av varuförsörjningsplan 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Delegera ärendet varuförsörjning/hemsändningsbidrag till ordförande att  


    beslutas under förutsättning av att kommunstyrelsen inte senast 15 mars        


    har tagit över ansvaret för detta ärende.           


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 mars 2021 med möjlighet till förlängning. Kommunen 


har betalat butikerna en fast summa per genomförd hemleverans, varav 


Region Gävleborg bekostar hälften. 


 


Region Gävleborg har beslutat förlänga sitt bidrag till och med 31 mars 


2021.            


Beslutsunderlag 


Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 22 februari 2021.  


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgs-


förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


 


 







 


Omsorgsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


24(29) 


Datum 


2021-02-24 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 29 Dnr 00019/2021  


Ärendegranskning delegeringsbeslut 
handläggarverksamheten lagen om särskilt stöd 2021 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet            


Sammanfattning av ärendet 


På uppdrag av Omsorgsnämnden har enhetschef Marie Jonsson granskat två 


utredningar med tillhörande bedömning och beslut utförda av bistånds-


handläggare för lagen (1993:387) om stöd och service för vissa funktions-


hindrade, LSS. Vid granskningen har granskningsmall myndighetsbeslut 


LSS, fastställd av Omsorgsförvaltningen, använts. 


 


Syftet med ärendegranskning är att bedöma om utredningen är rättssäker 


samt att skapa en samstämmighet mellan biståndshandläggarna i deras 


utredningar, bedömningar och beslut. 


 


Ärendegranskningen denna gång omfattar två gynnande beslut i barnärenden 


utifrån inkomna ansökningar om insatser enligt lagen (1993:387) om stöd 


och service för vissa funktionshindrade, LSS.  


 


Utredningarna bedöms vara rättssäkra.            


Beslutsunderlag 


Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 16 februari 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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§ 30 Dnr 00034/2019  


Ledamöternas övriga frågor  


Omsorgsnämnden beslutar 


 


 Ledamöter har ställt frågor och fått svar  
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§ 31 Dnr 00025/2021  


Besök omsorgsnämnden - presentation av ny HR-chef 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet           


Sammanfattning av ärendet 


Nya HR-chefen Siv Thun presenterar sig. Siv Thun har arbetat i Sundsvalls 


kommun under många år och har där haft flera olika tjänster. Hon har bland 


annat arbetat som HR-chef och som biträdande HR-chef.            


Beslutsunderlag 


Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 16 februari 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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§ 32 Dnr 00029/2021  


Framtiden för Unitis 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet 


Sammanfattning av ärendet 


Unitis har genom Bosse Hed meddelat att de inte kommer att jobba vidare på 


att omstarta ett arbetsintegrerat socialt företag då det inte finns vilja i 


arbetsgruppen. Med anledning av detta kommer Unitis och kommunen 


överens om att säga upp avtalet om köpta platsen. Avtalet upphör att gälla 


den 31/5 - 2021. 


 


Omsorgsförvaltningen har påbörjat en planering för de kunder som idag 


finns i Unitis regi, för att få en bra övergång till kommunens regi.  


                 


Beslutsunderlag 


Förvaltningschefens skrivelse daterad 16 februari 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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§ 33 Dnr 00019/2020  


Ej verkställda beslut 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 


 


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


    fullmäktige för kännedom 


Sammanfattning av ärendet 


För 4:e kvartalet 2020 fanns totalt 7 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 5 ärenden inrapporterat. Av dessa 


5 ärenden så är nu 1 ärende verkställt. Tre personer har tackat nej till 


erbjudande. Ett ärende verkställs med annan insats i annan kommun. 


 


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


 


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. 


Beslutsunderlag 


Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 2 februari 2021. 
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Antal dagar från beslut VoBo diarieförd 15 februari 2021. 


Sammanställning SO ej verkställda beslut diarieförd 3 februari 2021. 


Sammanställning ÄO ej verkställda beslut diarieförd 2 februari 2021. 


 


Yrkanden 


 


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


VoBo” skickas med till Kommunfullmäktige för kännedom.    


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 


noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 


 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att 


sammanfattningen skickas till Kommunfullmäktige samt till kommunens 


revisorer för kännedom och finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 


 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet att 


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


fullmäktige för kännedom och finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 


 


Beslutsexpediering 


Kommunfullmäktige 


Revisorer 


Akt 


 


 





