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§ 124 Dnr 00031/2020  

Godkännande av dagordning 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

 1. Dagordningen godkänns 
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§ 125 Dnr 00009/2020  

Förvaltningschefen informerar 2020 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet           

Sammanfattning av ärendet 

• Läget på förvaltningen 

• Bilbränder hemtjänst 

• Rekrytering av enhetschef/handläggare klar. Marie Jonsson 

börjar sin tjänst den 1 november 

• Språkträning för anställda inom äldreomsorg 

• Hjärtstartare ansvariga 

              

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 13 oktober 2020. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 

noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 126 Dnr 00051/2020  

Coronapandemin 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet           

Sammanfattning av ärendet 

 Högre sjuktal och vård av barn 

 Smittläget, inga misstänkta eller bekräftade 

 Öppning av vård- och omsorgsboende samt gruppbostäder för besök 

 Öppning av dagverksamheter och daglig verksamhet 

 Tillgång skyddsutrustning nu och framtid  

            

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 13 oktober 2020.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 

noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 127 Dnr 00088/2019  

Nybyggnation VoBo 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet         

Sammanfattning av ärendet 

Fastighetschef Richard Brännström redogör för hur arbetet med planering för 

ett nytt vård-och omsorgsboende fortlöper och svarar på frågor kring de 

centrala frågeställningarna från omsorgsnämndens yttrande, samt hur arbetet 

med projektering kommer att ske.   

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 13 oktober 2020. 

Protokoll KS 2020-10-01 § 146 diarieförd 15 oktober 2020.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 

noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 128 Dnr 00030/2020  

Månadsuppföljning 2020 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet     

 

2. Att omsorgsnämnden ska erhålla ekonomiska månadsrapporter enligt  

    beslut i KS 2020-01-09 och 2018-03-01 

 

3. Uppdra till omsorgsförvaltningen att genomföra en extra insats för att  

     minska både antalet individer som väntar och tiden för handläggning,  

     från ansökan till beslut, gällande VoBo 

4. Uppdra till omsorgsförvaltningen att formulera ett förslag till riktlinje  

    gällande både antal som får vänta på handläggning och den tid som de ska  

    behöva vänta efter ansökan till VoBo     

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsförvaltningen har på uppdrag av omsorgsnämnden tagit fram ett 

antal kostnadsdrivare. Dessa redovisas månadsvis tillsammans med, av 

omsorgsnämnden, utvald verksamhetsstatistik.             

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 14 oktober 2020. 

Kostnadsdrivare september 2020 diarieförd 14 oktober 2020. 

Antal dagar från beslut VoBo diarieförd 20 oktober 2020. 

Balans in-utflytt Vobo tabell september diarieförd 20 oktober 2020. 

ON tim hemtjänst 2019-2020 september diarieförd 20 oktober 2020.  

Yrkanden 

Marie-Louise Hellström (LB) yrkar att omsorgsnämnden ska erhålla 

ekonomiska månadsrapporter enligt beslut i KS 2020-01-09 och 2018-03-01. 

 

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

genomföra en extra insats för att minska både antalet individer som 

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

 

László Gönczi (MP) Uppdra till omsorgsförvaltningen att formulera ett 

förslag till riktlinje gällande både antal som får vänta på handläggning och 

den tid som de ska behöva vänta efter ansökan till VoBo.    

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 

noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 

 

Ordförande ställer proposition på Marie-Louise-Hellströms yrkande gällande 

erhållandet av månadsrapporter mot avslag. Han finner att nämnden bifaller 

Marie-Louise-Hellströms yrkande. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag gällande yrkandet på att 

uppdra till omsorgsförvaltningen att genomföra en extra insats för att minska 

både antalet individer som väntar och tiden för handläggning, från ansökan 

till beslut, gällande VoBo och finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag gällande yrkandet att 

uppdra till omsorgsförvaltningen att formulera ett förslag till riktlinje 

gällande både antal som får vänta på handläggning och den tid som de ska 

behöva vänta efter ansökan till VoBo och finner att omsorgsnämnden bifaller 

detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 129 Dnr 00065/2020  

Uppföljning ekonomiska mål 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Uppföljning av omsorgsnämndens ekonomiska mål för 2020 genomfördes  

     i samband med delårsbokslutet augusti 2020 

 

Sammanfattning av ärendet 

17 juni 2020 beslutade omsorgsnämnden om ekonomiska mål, där 

omsorgsnämndens främsta ekonomiska mål är att anpassa verksamheterna 

till givna budgetramar. Dom ekonomiska målen följdes upp i samband med 

delårsbokslutet augusti 2020.  

 

I tillägg till uppföljning av de ekonomiska målen i samband med 

delårsbokslut följer omsorgsnämnden löpande hur verksamheten är anpassad 

till budgetramar. Detta görs via månadsvisa rapporter som visar 

budgetavvikelser fördelade på verksamhetsområde samt rapporter med 

särskilt framtagna kostnadsdrivare.  

 

I de ekonomiska målen beslutades även att nämnden och förvaltningen 

kontinuerligt ska söka nya möjligheter till anpassningar av verksamheten i 

syfte att minska kostnaderna så att nämndens bokslut ska närma sig de givna 

ramarna.  

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 14 oktober 2020.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgs-

förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller det.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 130 Dnr 00086/2020  

Samarbete regionen 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet          

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdals kommun, omsorgsförvaltningen och Regionens primärvård i 

Ljusdal arbetar för att hitta former för samarbete som gynnar kommunens 

invånare. Under 2018 beslutade respektive nämnd i Region Gävleborg och 

Ljusdals kommun att uppdra till Hälso- och sjukvårdsdirektör respektive 

Förvaltningschef att bilda en gemensam arbetsgrupp för fortsatt utveckling. 

Målsättning är att samordna det utvecklingsarbete som pågår och initiera nya 

förslag till samverkan/arbetssätt.  

 

Bildspelet som visades beskriver hur arbetet med projektet är påbörjat. 

Under våren och hösten 2020 pågår ett arbete för att hitta samverkan mellan 

respektive huvudmäns rehabenheter. Grupperna inom rehab har samlats och 

gjort riskanalys och möjlighetsanalyser för en djupare samverkan.  Den 

samverkan kan utmynna i ett förslag som innebär en rehabenhet under 

samma tak med en gemensam chef. Under hösten 2020 kommer berörda 

parter från kommun respektive region att samlas i en workshop om 

närvårdsavdelningen för att tillsammans lyfta fram idéer om goda 

samverkansformer, utvecklingsmöjligheter och förbättringsförslag. 

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 13 oktober 2020. 

Presentation Nära Vård Ljusdal diarieförd 13 oktober 2020.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 

noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 131 Dnr 00043/2019  

Sammanträdesdagar 2020 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

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

    antas           

Sammanfattning av ärendet 

Nytt sammanträdesdatum för november föreslås till tisdagen den 24:e för att 

beakta kommunfullmäktiges beslut gällande budgetramar.            

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 14 oktober 2020.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till 

omsorgsförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta. 

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 132 Dnr 00005/2020  

Sammanträdesdagar 2021 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Sammanträdesdatum för 2021 antas med ändringen att datum för  

    sammanträdet i januari flyttas till den 27:e       

Sammanfattning av ärendet 

Alla politiska sammanträden under ett kalenderår planeras gemensamt på 

kommunkansliet för att ärendegången från nämnder till kommunstyrelsens 

arbetsutskott, kommunstyrelsen och vidare till kommunfullmäktige ska vara 

smidig och funktionell.  

 

Samtidigt som beslutet om ny organisation togs beslutades även om att 

sportlov, påsklov och höstlov ska vara mötesfria. 

 

Omsorgsnämnden 

Under 2021 är omsorgsnämnden planerad till onsdagar. Omsorgsnämnden 

sammanträder i Ljusdalssalen. För omsorgsnämnden finns 11 sammanträden 

utlagda för 2021.  

 

Med ändring av datum för januaris sammanträde så ser schemat ut som 

följer: 

 

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Aug Sep Okt Nov Dec 

ON 27 24 24 28 19 16 25 29 20 10 15 

 

 

Onsdagar kl. 08:30 i Ljusdalssalen             

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 5 oktober 2020.  
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Yrkanden 

László Gönczi (MP) yrkar på att sammanträdesdatum för 2021 antas med 

ändringen att datum för  sammanträdet i januari flyttas till den 27:e.     

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgs-

förvaltningens förslag med sin egen ändring om att datumet för 

sammanträdet i januari flyttas och finner att nämnden bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 133 Dnr 00004/2019  

Sammanställning av omsorgsnämndens förslag till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2019-2022 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet           

Sammanfattning av ärendet 

Två gånger per år redovisas för omsorgsnämnden sammanställning av 

omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

2019-2022. Till grund för sammanställningen i oktober 2020 ligger en 

genomgång av protokoll och beslut från omsorgsnämnden till och med 

nämndsammanträdet den 24 september 2020.  

 

Ärenden markerade med grönt är klara och kan tas bort från listan efter en 

redovisning för omsorgsnämnden. Färgen orange innebär att ärendet pågår 

och rött att inget har hänt sedan beslutet togs.             

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 6 oktober 2020. 

Sammanställning av omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige 2019-2022 diarieförd 9 oktober 2020.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 

noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 134 Dnr 00006/2019  

Sammanställning av omsorgsnämndens hantering av 
uppdrag från kommunstyrelsen och kommun-
fullmäktige 2019-2022 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet           

Sammanfattning av ärendet 

Två gånger per år redovisas för omsorgsnämnden hanteringen av de uppdrag 

som har kommit från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Till grund 

för sammanställningen i oktober 2020 ligger en genomgång av protokoll och 

beslut från omsorgsnämnden till och med nämndsammanträdet den 24 

september 2020. 

 

Ärenden markerade med grönt är klara och kan tas bort från listan efter en 

redovisning för omsorgsnämnden. Färgen orange innebär att ärendet pågår 

och rött att inget har hänt sedan beslutet togs.             

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 6 oktober 2020. 

Sammanställning av omsorgsnämndens hantering av uppdrag från 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2019-2022 diarieförd 9 oktober 

2020.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 

noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 135 Dnr 00018/2020  

Redovisning av delegeringsbeslut omsorgs-
förvaltningen 2020 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Delgivningen har noterats till protokollet           

Sammanfattning av ärendet 

Listor redovisas, diarieförda den 9 oktober 2020, över delegeringsbeslut 

fattade september 2020 enligt socialtjänstlagen (SoL) inom äldreomsorg och 

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

(LSS) inom stöd och omsorg.             

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 9 oktober 2020. 

Delegeringsbeslut september- översikt diarieförd 6 oktober 2020.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att delgivningen har 

noterats till protokollet och finner att nämnden bifaller detta. 

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 136 Dnr 00024/2020  

Protokoll för kännedom 2020 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet           

Sammanfattning av ärendet 

Till omsorgsnämndens sammanträde den 21 oktober 2020 finns följande 

protokoll för kännedom: 

 

Protokoll KF 2020-09-28  § 82 Begäran från omsorgsnämnden om utökad 

rambudget för 2020 med 21 165 000 kronor. 

 

Beslut: Omsorgsnämndens begäran om utökad budgetram avslås. 

 

Protokoll KF 2020-09-28 § 95 Avsägelse från Tommy Olsson (C) gällande 

uppdraget som ersättare i omsorgsnämnden.    

                     

Beslut: Tommy Olsson (C) beviljas entledigande från sitt uppdrag. 

 

Protokoll KF 2020-09-28 § 96 Avsägelse från Vanja Isaksson (S) från 

uppdraget som ersättare i omsorgsnämnden. 

 

Beslut: Vanja Isaksson (S) beviljas entledigande från sitt uppdrag. 

 

Protokoll KF 2020-09-28 § 101 Avsägelse från Jonas Wallgren Nordlander 

(M) gällande uppdraget som ersättare i omsorgsnämnden. Fyllnadsval.

  

Beslut:           

1. Jonas Wallgren Nordlander (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare  

     i omsorgsnämnden. 

2. Kennet Hedman (M) väljs till ny ersättare i omsorgsnämnden. 

3. Valet gäller för återstoden av mandatperioden. 

 

Avsägelsen från Torbjörn Melkersson (V) har återtagits.  
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Beslutsunderlag 

Protokoll KF 2020-09-28 § 82      

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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PROTOKOLL 

Sida 
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§ 137 Dnr 00133/2019  

Hantering av kunder inom hemtjänsten med omfattande 
behov 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet           

Sammanfattning av ärendet 

Trygg hemgång startade 2015 som projekt och permanentades 2017 av 

dåvarande omsorgsnämnd. Arbetet bedrivs på uppdrag av bistånds-

handläggare och syftet är att möjliggöra för individer att bo kvar i sitt 

ordinära boende så långt det är möjligt. Trygg hemgång får ett uppdrag som 

heter utredande hemtjänst, där gruppen tillsammans med handläggare, rehab 

utreder behovet i kundens hem. 

 

Representanter för Trygg hemgång besöker omsorgsnämndens sammanträde 

och presenterar deras arbete.  

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 13 oktober 2020. 

Presentation Trygg Hemgång diarieförd 14 oktober 2020.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 

noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

 

 



 

Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

21(23) 

Datum 

2020-10-21 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 138 Dnr 00034/2019  

Ledamöternas övriga frågor  

Omsorgsnämnden beslutar 

 

 1. Informationen har noterats till protokollet    

Sammanfattning av ärendet 

Påpekande från Marie-Louise Hellström (LB) gällande ökade kostnader för 

bilskatt och risk för stoppad elbilspremie 2021.  

 

Omsorgsförvaltningen ska hålla sig informerad om läget och hur det 

påverkar kostnaderna.  

 

 



 

Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

22(23) 

Datum 

2020-10-21 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 139 Dnr 00088/2020  

Kvalitetsarbete  

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Tagit del av informationen och diskussion om kvalitetskrav påbörjas i  

     omsorgsnämnd utifrån de övergripande krav som finns           

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsnämnden har eftersökt vilka kvalitetskrav som styr arbetet i 

nämnden och verksamheterna som inryms inom omsorgsförvaltningen.  

 

Presentationen i dokument visar vilka nationella kvalitetskrav som finns i 

lagar och föreskrifter för kunder och patienter.              

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 14 oktober 2020. 

Kvalitetskrav ON - sammanställning diarieförd 14 oktober 2020.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 

noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

 

 



 

Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

23(23) 

Datum 

2020-10-21 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 140 Dnr 00005/2019  

Sammanställning av omsorgsnämndens uppdrag till 
förvaltningen 2019-2022 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet           

Sammanfattning av ärendet 

Två gånger per år redovisas för omsorgsnämnden sammanställning av 

omsorgsnämndens uppdrag till förvaltningen 2019-2022. Till grund för 

sammanställningen i oktober 2020 ligger en genomgång av protokoll och 

beslut från omsorgsnämnden till och med nämndsammanträdet den 24 

september 2020. 

 

Ärenden markerade med grönt är klara och kan tas bort från listan efter en 

redovisning för omsorgsnämnden. Färgen orange innebär att ärendet pågår 

och rött att inget har hänt sedan beslutet togs.             

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 6 oktober 2020. 

Sammanställning av omsorgsnämndens uppdrag till förvaltningen 2019-2022 

diarieförd 9 oktober 2020.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 

noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

 

 


