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Plats och tid Ljusdalssalen, onsdagen den 19 januari 2022 klockan 08:30 

Beslutande Ledamöter 

László Gönczi (MP), Ordförande, deltar på distans 

Per Gunnar Larsson (S), 1:e vice ordförande, deltar på distans 

Kennet Hedman (M), deltar på distans ersätter Stefan Bergen (M) 

Elisabet Thorén (C), deltar på distans 

Suzanne Blomqvist (L), deltar på distans ersätter Maud Jonsson (L) 

Ingela Gustavsson (V), deltar på distans 
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 Ej tjänstgörande ersättare 

Birgitta Ek (S), deltar på distans 

Jan Nordlinder (S), deltar på distans 

Barbro Andin Mattsson (C), deltar på distans 
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Övriga deltagande Ingrid Sundström, förvaltningschef § 1-10 
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Anna Forsberg, verksamhetschef § 1-5, 7-10, deltar på distans 
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Alesia Majstorovic, controller § 1-5, deltar på distans 
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Utses att justera Ingela Gustavsson 
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Underskrifter 

 Sekreterare 

  
Paragrafer § 1-10 

 Kristina Bergström   

 Ordförande 

   

 László Gönczi   

 Justerare 
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ANSLAGSBEVIS 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Forum Omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-01-19 

Datum för anslags uppsättande 2022-01-25 

Datum för anslags nedtagande 2022-02-14 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal 
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§ 1 Dnr 00004/2022  

Godkännande av dagordning 2022 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Dagordningen godkänns     

      

 

 

Protokoll ON 2022-01-19
(Signerat, SHA-256 B55283D339CADCDFB61D7F083D0B156AB976B1FA4F1B964871F476ACC0D49B61)

Sida 4 av 16



 

Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

5(15) 

Datum 

2022-01-19 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 2 Dnr 00005/2022  

Förvaltningschefen informerar 2022 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet 

Sammanfattning av ärendet 

 Covidläget, kommunen i stabsläge 

 Arbetet med ”Heltidsresan” pågår 

 Arbete och diskussioner pågår för att göra vissa överanställningar i 

äldreomsorgens verksamheter. Några enheter har gjort en viss förtätning 

och de har även gjort schemaförändringar 

 Intraprenad/Självstyre Hantverkargården, positiva - diskussioner pågår 

inom enheten 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 11 januari 2022.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 

noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 3 Dnr 00088/2019  

Nybyggnation VoBo 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet 

 

2. Uppdra till omsorgsförvaltningen att uppdatera prognos på behovet av när  

    nytt Vobo ska vara färdigställt.           

Sammanfattning av ärendet 

Fastighetschef Richard Brännström och etableringssamordnare Simon Rosell 

deltar och informerar hur arbetet fortlöper kring detaljplaner på Östernäs-

området.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 11 januari 2022.  

Yrkanden 

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

uppdatera prognos på behovet av när nytt Vobo ska vara färdigställt.     

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 yrkande om att 

uppdra till omsorgsförvaltningen att uppdatera prognos på behovet av när  

nytt Vobo ska vara färdigställt och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering  

Akt 
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§ 4 Dnr 00007/2021  

Månadsuppföljning 2021, kostnadsbärare 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet    

Sammanfattning av ärendet 

Kostnadsdrivare redovisas till viss del för december. 

 

Hemtjänstens kostnader visar en liten nedgång. 

 

Ansökningar till Vård- och omsorgsboende där utredningar inte har påbörjats 

har ökat lite under perioden.     

Beslutsunderlag 

Kostnadsdrivare december 2021 diarieförd 12 januari 2022. 

Väntelista vobo och in- och utflytt jan 2022 diarieförd 17 januari 2022. 

Hemtjänsttimmar 2019-2021 jan ON diarieförd 19 januari 2022.  

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 2022-01-19
(Signerat, SHA-256 B55283D339CADCDFB61D7F083D0B156AB976B1FA4F1B964871F476ACC0D49B61)

Sida 7 av 16



 

Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

8(15) 

Datum 

2022-01-19 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 5 Dnr 00010/2021  

Budget 2022 samt ELP 2023-2024 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet 

 

2. Uppdra till omsorgsförvaltningen att ta fram eventuellt nya   

    besparingsförslag eller gamla om de har väsentligt förändrade  

    förutsättningar.           

Sammanfattning av ärendet 

Preliminärt utfall 2021 visar på övergripande nivå ett underskott om cirka 

1 900 tkr. Detta relativt låga underskott beror till stor del på fler intäkter i 

form av statsbidrag. Inom äldreomsorg har hemtjänsten gått bättre än 

tidigare prognos, övriga verksamheter följer sina prognoser. 

 

Inför 2022 finns en ingångsbrist på cirka 2 000 tkr i budgeten och samt en 

osäkerhetsfaktor att det tillkommit nya ärenden i storleksordningen cirka 

4 700 tkr inom stöd och omsorg som kommer att ge obalanser under året.           

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 18 januari 2022 

Presentation preliminärt resultat 2021 och obalanser 2022 diarieförd 18 

januari 2022      

Yrkanden 

László Gönczi (MP) yrkar att uppdra till omsorgsförvaltningen att ta fram 

eventuellt nya besparingsförslag eller gamla om de har väsentligt förändrade 

förutsättningar.    

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 yrkande om att 

uppdra till omsorgsförvaltningen att ta fram eventuellt nya besparingsförslag 
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eller gamla om de har väsentligt förändrade förutsättningar och finner att 

omsorgsnämnden bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt  
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§ 6 Dnr 00081/2021  

Ljusdals kommuns frivilligstipendium 2021 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Omsorgsnämnden utser xxxxxxx till 2021 års mottagare av   

     frivilligstipendiet           

Sammanfattning av ärendet 

I slutet av september annonserade Ljusdals kommun om Frivilligstipendiet 

2021. Sista dag för nominering till stipendiet var den 22 oktober 2021. 

Vid nomineringstidens slut hade 7 nomineringar inkommit.  

 

Stipendiet avser att stödja och uppmuntra förtjänstfulla insatser inom det 

sociala området. Det delas ut till organisationer, sammanslutningar och 

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

speciell anknytning till kommunen. 

 

Stipendiesumman uppgår till 20 000 kronor. Mottagaren av stipendiet är 

hemlig fram till att utdelningen är klar.  

        

Utdelningen av frivilligstipendiet kommer att ske när möjlighet för allmänna 

sammankomster medges.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 1 december 2021. 

Tidigare stipendiater diarieförd 12 januari 2022. 

Nomineringar och ansökningar frivilligstipendiet 2021 

Propositionsordning 

Förslag till mottagare av frivilligstipendiet diskuterades under sammanträdet 

och ordförande ställer detta under proposition mot ett motstående förslag och 

finner att omsorgsnämnden beslutar om mottagare till frivilligstipendiet 

2021.      

 

Beslutsexpediering, Akt  

 

 

Protokoll ON 2022-01-19
(Signerat, SHA-256 B55283D339CADCDFB61D7F083D0B156AB976B1FA4F1B964871F476ACC0D49B61)

Sida 10 av 16



 

Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

11(15) 

Datum 

2022-01-19 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 7 Dnr 00086/2021  

För yttrande till omsorgsnämnden gällande motion från 
Bodil Eriksson (LB) gällande ändring av benämningen 
brukare 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Omsorgsnämnden föreslår att motionen bifalles           

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsnämnden har att yttra sig över en motion från Bodil Eriksson (LB) 

gällande ändring av benämningen brukare inom omsorgsnämnden.  

 

Omsorgsnämnden i Ljusdals kommun använder sig idag av båda begreppen 

kund och brukare. 

 

Ordet brukare är enligt socialstyrelsen ett samlat begrepp för benämning för 

alla som får en individuellt prövad insats från socialtjänsten oavsett vilken 

typ av insats det är. Det är inte då lämpligt att kalla någon för brukare när 

man avser en särskild grupp eller individ. 

 

Socialstyrelsen avråder från att använda ordet kund som ett samlat begrepp.  

 

Insatser från socialtjänsten ingår i offentligrättsliga åtaganden. Att vara kund 

innebär dessutom att man ska kunna välja mellan olika varor och tjänster, 

något som de personer som får individuellt behovsprövade insatser från 

socialtjänsten inte har möjlighet att göra. 

 

Socialstyrelsen har idag tagit fram exempel på mer beskrivande uttryck som 

är lämpliga att använda: 

  

 arbetstagare i daglig verksamhet (för den som arbetar i daglig 

verksamhet enligt LSS) 

 deltagare i dagverksamhet (för den som fått möjlighet att delta i 

dagverksamhet genom socialnämnden )  

 den äldre (ALT. mottagare av äldreomsorg) (för den som beviljats 

insatser via äldreomsorgen, i form av stöd och hjälp i hemmet) 

 gäst på korttidsboende (för den som har fått en insats i form av 

korttidsvistelse enligt SoL eller LSS) 
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 hyresgäst (för den som bor på ett boende av något slag) 

 mottagare av ekonomiskt bistånd (för den som har beviljats ekonomiskt 

bistånd enligt SoL)  

 mottagare av hemtjänst (för den som har beviljats hemtjänst enligt SoL)  

 mottagare av hjälp och vård (för den som beviljats hjälp och vård enligt 

SoL) 

 person med ledsagarservice (för den som har beviljats ledsagarservice 

enligt SoL eller LSS) 

 person med stöd av kontaktperson (för den som har beviljats stöd av 

kontaktperson enligt SoL, LVU eller LSS)            

Beslutsunderlag 

Yttrande gällande motion från Bodil Eriksson (LB) gällande ändring av 

benämningen brukare daterad 11 januari 2022. 

Motion från Bodil Eriksson (LB) gällande ändring av benämningen brukare 

diarieförd  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om att föreslå kommunfullmäktige att bifalla 

motionen och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.    

 

Beslutsexpediering 

Kommunstyrelsen 

Akt 
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§ 8 Dnr 00009/2022  

Protokoll för kännedom 2022 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet          

Sammanfattning av ärendet 

Till omsorgsnämndens sammanträde den 19 januari 2022 finns följande 

protokoll för kännedom: 

 

Protokoll KF 2021-12-13 § 166 Ekonomistyrningsregler 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Ekonomistyrningsregler för Ljusdals kommun antas. 

 

2. Reglerna gäller från och med 1 januari 2022. 

 

3. Plan för budget och budgetuppföljning samt regelverk angående  

    nämndernas egna kapital upphävs vid samma tidpunkt. 

 

Bilaga: Styrdokument antagen 2021-12-13.             

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 10 januari 2022. 

Protokoll KF 2021-12-13 § 166 Ekonomistyrningsregler  

Ekonomistyrningsregler Ljusdals kommun antagen 2021-12-13 diarieförd 22 

december 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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§ 9 Dnr 00008/2021  

Redovisning av delegeringsbeslut 
omsorgsförvaltningen 2021 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Delgivningen har noterats till protokollet          

Sammanfattning av ärendet 

Lista redovisas, diarieförd den 10 januari 2022, över delegeringsbeslut 

fattade i december 2021 enligt socialtjänstlagen (SoL) inom äldreomsorg och 

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

(LSS) inom stöd och omsorg.             

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 10 januari 2022. 

Delegeringsbeslut december - översikt diarieförd 10 januari 2022.  

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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§ 10 Dnr 00034/2019  

Ledamöternas övriga frågor  

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet  

Sammanfattning av ärendet 

Elisabet Thorén (C) ställer frågor kring tidsplaneringen för kameror i 

hemtjänsten. 

 

Marie-Louise Hellström (LB) ställer frågor kring om det finns installerat 

syrgas på Vård- och omsorgsboenden och om det finns rutiner så att 

undernäring av äldre inte kan ske. 

 

Ingela Gustavsson (V) ställer frågor kring tidsplaneringen av nyckelfria lås i 

hemtjänsten. 

 

Ledamöterna fick svar på sina frågor av förvaltningschef  Ingrid Sundström.   

Beslutsexpediering 

Akt     

 

 

Protokoll ON 2022-01-19
(Signerat, SHA-256 B55283D339CADCDFB61D7F083D0B156AB976B1FA4F1B964871F476ACC0D49B61)

Sida 15 av 16



Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Ingela GustavssonNamn: 
2022-01-25 13:59Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
B55283D339CADCDFB61D7F083D0B156AB976B1FA4F1B964871F476ACC0D49B61

Laszlo Janos Mihaly GöncziNamn: 
2022-01-25 16:25Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
B55283D339CADCDFB61D7F083D0B156AB976B1FA4F1B964871F476ACC0D49B61

Kristina BergströmNamn: 
2022-01-25 16:27Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
B55283D339CADCDFB61D7F083D0B156AB976B1FA4F1B964871F476ACC0D49B61

Protokoll ON 2022-01-19
(Signerat, SHA-256 B55283D339CADCDFB61D7F083D0B156AB976B1FA4F1B964871F476ACC0D49B61)

Sida 16 av 16


	Signering




 


Omsorgsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


1(15) 


Datum 


2022-01-19 


 


 


  
 


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Plats och tid Ljusdalssalen, onsdagen den 19 januari 2022 klockan 08:30 


Beslutande Ledamöter 
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Barbro Andin Mattsson (C), deltar på distans 


Roger Kastman (KD), deltar på distans 


 
Övriga deltagande Ingrid Sundström, förvaltningschef § 1-10 


Richard Brännström, fastighetschef § 3, deltar på distans 


Simon Rosell, etableringssamordnare § 3, deltar på distans 


Maria Sellberg, enhetschef § 6, deltar på distans 


Anna Forsberg, verksamhetschef § 1-5, 7-10, deltar på distans 


Carina Adestam, controller § 1-5, deltar på distans 


Alesia Majstorovic, controller § 1-5, deltar på distans 


Annika Zetterman, personalrepresentant § 1-5, 7-10, deltar på distans 


Kristina Bergström, nämndsekreterare § 1-10 
Utses att justera Ingela Gustavsson 
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 Sekreterare 


  
Paragrafer § 1-10 


 Kristina Bergström   


 Ordförande 


   


 László Gönczi   


 Justerare 


   


 Ingela Gustavsson   
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Forum Omsorgsnämnden 


Sammanträdesdatum 2022-01-19 


Datum för anslags uppsättande 2022-01-25 


Datum för anslags nedtagande 2022-02-14 


Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal 


 


Underskrift 


  


 Kristina Bergström  
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§ 1 Dnr 00004/2022  


Godkännande av dagordning 2022 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Dagordningen godkänns     
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§ 2 Dnr 00005/2022  


Förvaltningschefen informerar 2022 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet 


Sammanfattning av ärendet 


 Covidläget, kommunen i stabsläge 


 Arbetet med ”Heltidsresan” pågår 


 Arbete och diskussioner pågår för att göra vissa överanställningar i 


äldreomsorgens verksamheter. Några enheter har gjort en viss förtätning 


och de har även gjort schemaförändringar 


 Intraprenad/Självstyre Hantverkargården, positiva - diskussioner pågår 


inom enheten 


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 11 januari 2022.  


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 


noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 3 Dnr 00088/2019  


Nybyggnation VoBo 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet 


 


2. Uppdra till omsorgsförvaltningen att uppdatera prognos på behovet av när  


    nytt Vobo ska vara färdigställt.           


Sammanfattning av ärendet 


Fastighetschef Richard Brännström och etableringssamordnare Simon Rosell 


deltar och informerar hur arbetet fortlöper kring detaljplaner på Östernäs-


området.  


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 11 januari 2022.  


Yrkanden 


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


uppdatera prognos på behovet av när nytt Vobo ska vara färdigställt.     


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 yrkande om att 


uppdra till omsorgsförvaltningen att uppdatera prognos på behovet av när  


nytt Vobo ska vara färdigställt och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering  


Akt 
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§ 4 Dnr 00007/2021  


Månadsuppföljning 2021, kostnadsbärare 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet    


Sammanfattning av ärendet 


Kostnadsdrivare redovisas till viss del för december. 


 


Hemtjänstens kostnader visar en liten nedgång. 


 


Ansökningar till Vård- och omsorgsboende där utredningar inte har påbörjats 


har ökat lite under perioden.     


Beslutsunderlag 


Kostnadsdrivare december 2021 diarieförd 12 januari 2022. 


Väntelista vobo och in- och utflytt jan 2022 diarieförd 17 januari 2022. 


Hemtjänsttimmar 2019-2021 jan ON diarieförd 19 januari 2022.  


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 


noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 5 Dnr 00010/2021  


Budget 2022 samt ELP 2023-2024 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet 


 


2. Uppdra till omsorgsförvaltningen att ta fram eventuellt nya   


    besparingsförslag eller gamla om de har väsentligt förändrade  


    förutsättningar.           


Sammanfattning av ärendet 


Preliminärt utfall 2021 visar på övergripande nivå ett underskott om cirka 


1 900 tkr. Detta relativt låga underskott beror till stor del på fler intäkter i 


form av statsbidrag. Inom äldreomsorg har hemtjänsten gått bättre än 


tidigare prognos, övriga verksamheter följer sina prognoser. 


 


Inför 2022 finns en ingångsbrist på cirka 2 000 tkr i budgeten och samt en 


osäkerhetsfaktor att det tillkommit nya ärenden i storleksordningen cirka 


4 700 tkr inom stöd och omsorg som kommer att ge obalanser under året.           


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 18 januari 2022 


Presentation preliminärt resultat 2021 och obalanser 2022 diarieförd 18 


januari 2022      


Yrkanden 


László Gönczi (MP) yrkar att uppdra till omsorgsförvaltningen att ta fram 


eventuellt nya besparingsförslag eller gamla om de har väsentligt förändrade 


förutsättningar.    


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 yrkande om att 


uppdra till omsorgsförvaltningen att ta fram eventuellt nya besparingsförslag 
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eller gamla om de har väsentligt förändrade förutsättningar och finner att 


omsorgsnämnden bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt  


 


 







 


Omsorgsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


10(15) 


Datum 


2022-01-19 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 6 Dnr 00081/2021  


Ljusdals kommuns frivilligstipendium 2021 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Omsorgsnämnden utser xxxxxxx till 2021 års mottagare av   


     frivilligstipendiet           


Sammanfattning av ärendet 


I slutet av september annonserade Ljusdals kommun om Frivilligstipendiet 


2021. Sista dag för nominering till stipendiet var den 22 oktober 2021. 


Vid nomineringstidens slut hade 7 nomineringar inkommit.  


 


Stipendiet avser att stödja och uppmuntra förtjänstfulla insatser inom det 


sociala området. Det delas ut till organisationer, sammanslutningar och 


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


speciell anknytning till kommunen. 


 


Stipendiesumman uppgår till 20 000 kronor. Mottagaren av stipendiet är 


hemlig fram till att utdelningen är klar.  


        


Utdelningen av frivilligstipendiet kommer att ske när möjlighet för allmänna 


sammankomster medges.  


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse daterad 1 december 2021. 


Tidigare stipendiater diarieförd 12 januari 2022. 


Nomineringar och ansökningar frivilligstipendiet 2021 


Propositionsordning 


Förslag till mottagare av frivilligstipendiet diskuterades under sammanträdet 


och ordförande ställer detta under proposition mot ett motstående förslag och 


finner att omsorgsnämnden beslutar om mottagare till frivilligstipendiet 


2021.      


 


Beslutsexpediering, Akt  
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§ 7 Dnr 00086/2021  


För yttrande till omsorgsnämnden gällande motion från 
Bodil Eriksson (LB) gällande ändring av benämningen 
brukare 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Omsorgsnämnden föreslår att motionen bifalles           


Sammanfattning av ärendet 


Omsorgsnämnden har att yttra sig över en motion från Bodil Eriksson (LB) 


gällande ändring av benämningen brukare inom omsorgsnämnden.  


 


Omsorgsnämnden i Ljusdals kommun använder sig idag av båda begreppen 


kund och brukare. 


 


Ordet brukare är enligt socialstyrelsen ett samlat begrepp för benämning för 


alla som får en individuellt prövad insats från socialtjänsten oavsett vilken 


typ av insats det är. Det är inte då lämpligt att kalla någon för brukare när 


man avser en särskild grupp eller individ. 


 


Socialstyrelsen avråder från att använda ordet kund som ett samlat begrepp.  


 


Insatser från socialtjänsten ingår i offentligrättsliga åtaganden. Att vara kund 


innebär dessutom att man ska kunna välja mellan olika varor och tjänster, 


något som de personer som får individuellt behovsprövade insatser från 


socialtjänsten inte har möjlighet att göra. 


 


Socialstyrelsen har idag tagit fram exempel på mer beskrivande uttryck som 


är lämpliga att använda: 


  


 arbetstagare i daglig verksamhet (för den som arbetar i daglig 


verksamhet enligt LSS) 


 deltagare i dagverksamhet (för den som fått möjlighet att delta i 


dagverksamhet genom socialnämnden )  


 den äldre (ALT. mottagare av äldreomsorg) (för den som beviljats 


insatser via äldreomsorgen, i form av stöd och hjälp i hemmet) 


 gäst på korttidsboende (för den som har fått en insats i form av 


korttidsvistelse enligt SoL eller LSS) 
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 hyresgäst (för den som bor på ett boende av något slag) 


 mottagare av ekonomiskt bistånd (för den som har beviljats ekonomiskt 


bistånd enligt SoL)  


 mottagare av hemtjänst (för den som har beviljats hemtjänst enligt SoL)  


 mottagare av hjälp och vård (för den som beviljats hjälp och vård enligt 


SoL) 


 person med ledsagarservice (för den som har beviljats ledsagarservice 


enligt SoL eller LSS) 


 person med stöd av kontaktperson (för den som har beviljats stöd av 


kontaktperson enligt SoL, LVU eller LSS)            


Beslutsunderlag 


Yttrande gällande motion från Bodil Eriksson (LB) gällande ändring av 


benämningen brukare daterad 11 januari 2022. 


Motion från Bodil Eriksson (LB) gällande ändring av benämningen brukare 


diarieförd  


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om att föreslå kommunfullmäktige att bifalla 


motionen och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.    


 


Beslutsexpediering 


Kommunstyrelsen 


Akt 
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§ 8 Dnr 00009/2022  


Protokoll för kännedom 2022 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet          


Sammanfattning av ärendet 


Till omsorgsnämndens sammanträde den 19 januari 2022 finns följande 


protokoll för kännedom: 


 


Protokoll KF 2021-12-13 § 166 Ekonomistyrningsregler 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Ekonomistyrningsregler för Ljusdals kommun antas. 


 


2. Reglerna gäller från och med 1 januari 2022. 


 


3. Plan för budget och budgetuppföljning samt regelverk angående  


    nämndernas egna kapital upphävs vid samma tidpunkt. 


 


Bilaga: Styrdokument antagen 2021-12-13.             


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 10 januari 2022. 


Protokoll KF 2021-12-13 § 166 Ekonomistyrningsregler  


Ekonomistyrningsregler Ljusdals kommun antagen 2021-12-13 diarieförd 22 


december 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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§ 9 Dnr 00008/2021  


Redovisning av delegeringsbeslut 
omsorgsförvaltningen 2021 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Delgivningen har noterats till protokollet          


Sammanfattning av ärendet 


Lista redovisas, diarieförd den 10 januari 2022, över delegeringsbeslut 


fattade i december 2021 enligt socialtjänstlagen (SoL) inom äldreomsorg och 


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


(LSS) inom stöd och omsorg.             


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 10 januari 2022. 


Delegeringsbeslut december - översikt diarieförd 10 januari 2022.  


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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§ 10 Dnr 00034/2019  


Ledamöternas övriga frågor  


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet  


Sammanfattning av ärendet 


Elisabet Thorén (C) ställer frågor kring tidsplaneringen för kameror i 


hemtjänsten. 


 


Marie-Louise Hellström (LB) ställer frågor kring om det finns installerat 


syrgas på Vård- och omsorgsboenden och om det finns rutiner så att 


undernäring av äldre inte kan ske. 


 


Ingela Gustavsson (V) ställer frågor kring tidsplaneringen av nyckelfria lås i 


hemtjänsten. 


 


Ledamöterna fick svar på sina frågor av förvaltningschef  Ingrid Sundström.   


Beslutsexpediering 


Akt     


 


 





