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§ 77 Dnr 00031/2020  

Godkännande av dagordning 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Dagordningen godkänns      
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§ 78 Dnr 00009/2020  

Förvaltningschefen informerar 2020 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet.         

Sammanfattning av ärendet 

Allmänt läge på förvaltningen. 

Bemanning sommar, vikarieläget.             

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 10 juni 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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§ 79 Dnr 00051/2020  

Coronapandemin 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet.          

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschefen informerar omsorgsnämnden om läget på förvaltningen 

angående den pågående pandemin.             

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 10 juni 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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§ 80 Dnr 00088/2019  

Nybyggnation VoBo  

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet. 

 

2. Referensgruppen gällande nytt VoBo sammankallas och förslag på ny  

    deltagare utses från Valliansen.       

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Nicklas Bremefors och fastighetschef Richard Brännström 

redogör för hur arbetet med planering av nybyggnation av ett vård- och 

omsorgsboende fortlöper.  

 

Fastighetschef Richard Brännström önskar åsikter från omsorgsförvaltningen 

och referensgruppen gällande ritningarna för demensboende.       

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 10 juni 2020.  

Yrkanden 

László Gönczi (MP) yrkar på att referensgruppen gällande nytt VoBo 

sammankallas och förslag på ny deltagare utses från Valliansen.      

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 om att referensgruppen 

gällande nytt VoBo sammankallas och förslag på ny deltagare utses från 

Valliansen och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.   

 

Beslutsexpediering  

Akt 
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§ 81 Dnr 00030/2020  

Månadsuppföljning 2020 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet. 

 

2. Uppdra till omsorgsförvaltningen att titta på nya datum för framtida 

    nämndssammanträden för att synkronisera tidpunkt för sammanträden    

    och ekonomisk redovisning.  

 

3. Frågan om tillgång på reservplatser för tillfällig placering av VoBo- 

    kunder i avsikt att minska kön vid behov i och med nedläggningen av  

    Gärdegårdens särskilda boende redovisas på kommande ärendeberedning.         

Sammanfattning av ärendet 

Data för kostnadsdrivare presenteras.             

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 10 juni 2020. 

Antal dagar från beslut VoBo diarieförd 16 juni 2020 

Balans in- och utflytt VoBo diarieförd 16 juni 2020. 

ON timmar hemtjänst 2019-2020 diarieförd 16 juni 2020. 

Kostnadsdrivare april diarieförd 26 maj 2020. 

ON timmar hemtjänst diarieförd 26 maj 2020.  

Yrkanden 

László Gönczi (MP) yrkar på att förvaltningen ska titta på nya datum för    

framtida nämndssammanträden för att synkronisera tidpunkt för 

sammanträden och ekonomisk redovisning. 

 

László Gönczi (MP) yrkar på att frågan om tillgång på reservplatser för 

tillfällig placering av VoBo-kunder i avsikt att minska kön vid behov i och 

med nedläggningen av Gärdegårdens särskilda boende redovisas på 

kommande ärendeberedning.     
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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 proposition bifall eller avslag till förslaget att 

förvaltningen ska titta på nya datum för framtida nämndssammanträden för 

att synkronisera tidpunkt för sammanträden och ekonomisk redovisning och 

finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 

 

Ordförande ställer proposition bifall eller avslag till yrkar på att frågan om 

tillgång på reservplatser för tillfällig placering av VoBo-kunder i avsikt att 

minska kön vid behov i och med nedläggningen av Gärdegårdens särskilda 

boende redovisas på kommande ärendeberedning och finner att 

omsorgsnämnden bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 82 Dnr 00004/2020  

Budget 2021 samt ELP 2022-2023 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Omsorgsnämnden avslår förslaget att omvandla vård- och  

    omsorgsboendeplatser (VoBo) i Los till boende för personer med  

    hemtjänst. I detta beslut var nämnden enig. 

 

 2. Omsorgsnämnden avslår förslaget att säga upp  avtalet med regionen om  

     närvårdsavdelningen. I detta beslut var nämnden enig. 

 

 3. Omsorgsnämnden avslår förslaget att sänka nyckeltalet för budget på  

     Vård- och omsorgsboende från 0,70 per plats till 0,67 samt nyckeltal för  

     demensboende med 0,77 till 0,74. I detta beslut var nämnden enig. 

           

 4. Omsorgsnämnden bifaller förslaget att avsluta avtalet med kostenheten  

     om tjänsten som koststrateg. 

 

5. Omsorgsförvaltningen och ärendeberedningen får i uppdrag att presentera  

    hur önskemål om utökad ram för budget 2021 samt ELP 2022-2023 ska  

    äskas.   

Sammanfattning av ärendet 

Den nya budgetramen för 2021 är 387 724 tkr, för 2022 är ramen 378 806 

tkr. 

 

I ingången av 2020 har omsorgsförvaltningen efter de anpassningsbeslut som 

togs under 2019, kostnader på 428 687 tkr och den ram som är tilldelad 

ligger på 417 989 tkr. Det innebär att vi har en ofördelad besparing under 

2020 om 10 698 tkr. Om våra kostnader fortsätter i samma nivå kommer vi 

att gå in i 2021, cirka 40 000 tkr över den ram som är planerat tilldelad för 

2021.  

 

Utifrån detta har förvaltningen fått uppdrag att ta fram ett antal förslag till 

anpassningar för att komma i ram 2020-2022. De förslag till besparingar som 

förvaltningen lägger fram innebär färre platser inom vård- och omsorgs-

boende, färre korttidsplatser, ambitionsnivå i biståndsbeslut, sänka nyckeltal 

för budget på vård- och omsorgsboende, titta på frivillig verksamhet som 
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dagverksamhet för äldre. Förvaltningen arbetar på alla fronter för att så långt 

det är möjligt för att använd resurser på bästa vis. Vi vet att detta ej kommer 

att räcka utan att omsorgsnämnden fattar ett antal beslut. 

 

Omsorgsnämnden beslutade den 3 juni på budgetdagen om vidare beredning 

av förslaget att stänga 11 korttidsplatser i Los. 

 

Följande tas till vidare beredning för eventuellt beslut på ON 20200819 

• Avvakta effekten av de nya kriterierna 

• Personalens åsikter ska finnas med i konsekvensanalysen 

• Kundernas åsikter ska finnas med i konsekvensanalysen 

• Tydligt visa vilken påverkan detta har på hemtjänsten 

• Inhämta kommunstyrelsens yttrande i ärendet eftersom det  

                      handlar om bygdens framtida utveckling. 

 

I handlingarna finns 5 konsekvensanalyser gjord på förvaltningsnivå och 

informerade till berörda fackliga organisationer 20200505.  

 

Omvandla vård-och omsorgboendeplatser (VoBo) i Los till boende för 

personer med hemtjänst. 

 

Det innebär färre VoBo platser i Los. Det finns idag fler VoBo platser i Los i 

förhållande till antalet 80+, vi har ändå ett antal personer som är från andra 

delar av kommunen som bor där. Det här förslaget tar lång tid att genomföra 

då vi behöver erbjuda på andra boenden i kommunen. Positivt att ha fler 

lägenheter i Los tätort för personer med hemtjänst samt bättre för 

medarbetare som arbetar och ej behöver resa i samma omfattning. Även om 

hemtjänsttimmar ökar så är det billigare än VoBo. För medarbetare som bor i 

Los kan förflyttningar eventuellt erbjudas. De anhöriga kan få längre att åka 

för att besöka om inget VoBo finns i Los. 

Genomförbart och klart tidigast i slutet av 2021. 

Besparing från och med 2022 om ca 7 800 tkr under förutsättning att ej 

hemtjänsttimmar ökar. 

 

Stänga 11 korttidsplatser i Los, Nickeln. 

Flera av de som idag finns på Nickel har ett beslut om vård- och 

omsorgsboende. Att stänga korttidsplatserna i Los krävs en planering som 

bör påbörjas under 2020. 

Genomförbart och klart tidigast halvårsskiftet 2021. 

Besparing under halva året 2021 ca 3 000 tkr och för 2022 ca 5 500 tkr under 

förutsättning att ej hemtjänsttimmar ökar. 

 

Säga upp avtalet med regionen om närvårdsavdelningen (NVA). 
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Omsorgsförvaltningen har under 2019 tillsammans med Regionen påbörjat 

olika samverkansprojekt, där vi tillsammans ser över på vilket sätt vi kan 

använda våra resurser på bästa sätt för kommunmedborgare. Det sista nu 

påbörjade samverkansprojektet är kring NVA. 

Genomförbart och klart tidigast i slutet 2022 

Besparing 7 000 tkr  från och med 2023 under förutsättning att ej 

hemtjänsttimmar ökar. 

 

De här 3 förslagen kan ej genomföras alla på en gång. Ett av förslagen är 

möjliga att genomföra under 2021 under förutsättning att inflödet av insatsen 

VoBo minskar.  

 

Ett arbete som är påbörjat under första delen av 2020 är utveckling av 

handläggning till beslut. 

 

Uppstår behov av korttidsplatser/växelvård från och med 2023, kan dessa 

planeras in på avsedda VoBo lägenheter i varje kommundel. 

Kostnad för eventuell ökad hemtjänst/utökad ”trygg hemgång”/annan 

organisationsförändring/samarbete med regionen behöver följas. 

 

Sänka nyckeltalet för budget på Vård- och omsorgsboende från 0,70 per 

plats till 0,67 per plats. 

Att sänka budget innebär att sänka bemanning. Förvaltningen behöver vid ett 

beslut om detta tillsammans med chefer och personal arbeta med 

schemaläggning och planering på varje enhet. Arbetet med att sänka 

sjukskrivningstalen kommer att bli ett viktigt arbete vid ett sådant här beslut, 

planering finns, pandemin har gjort att det ej påbörjats. 

Genomförbart med planering under 2020 och start 2021. 

Besparing  ca 2 500 tkr från och med 2021. 

 

Avsluta avtalet, tjänsten som koststrateg från kostenheten. 

För att denna tjänst kan avslutas behövs en planering för utbildningsinsatser 

inom vård- och omsorgsboende.  

Genomförbart med planering under 2020 och start 2021. 

Besparing  500 tkr från och med 2021.           

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 10 juni 2020. 

Behov och anpassningsbeslut 2020-2022 diarieförd 10 juni 2020 

Protokoll ON 2020-06-03 § 76 

Skrivelse från Rådet för funktionsnedsättningsfrågor diarieförd 9 juni 2020. 

Konsekvensanalys koststrateg diarieförd 7 maj 2020. 
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Konsekvensanalys nyckeltal 0,67 diarieförd 7 maj 2020. 

Konsekvensanalys säga upp avtalet om NVA diarieförd 7 maj 2020. 

Konsekvensanalys omvandla Vobo till ordinärt boende diarieförd 7 maj 

2020. 

Konsekvensanalys minskning av 11 korttidsplatser diarieförd 7 maj 2020. 

Yrkanden 

László Gönczi (MP) yrkar på att omsorgsförvaltningen och 

ärendeberedningen får i uppdrag att presentera hur önskemål om utökad ram 

för budget 2021 samt ELP 2022-2023 ska äskas     

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgsnämndens  

förslag av den 3 juni 2020 om att avslå förslaget att omvandla vård- och 

omsorgsboendeplatser (VoBo) i Los till boende för personer med  

hemtjänst och finner att nämnden bifaller detta. I detta beslut är nämnden 

enig.  

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgsnämndens  

förslag av den 3 juni 2020 om att avslå förslaget om att säga upp  avtalet 

med regionen om närvårdsavdelningen och finner att nämnden bifaller detta. 

I detta beslut är nämnden enig.  

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgsnämndens  

förslag av den 3 juni 2020 att avslå förslaget om att sänka nyckeltalet för 

budget på Vård- och omsorgsboende från 0,70 per plats till 0,67 samt 

nyckeltal för demensboende med 0,77 till 0,74 och finner att nämnden 

bifaller detta. I detta beslut är nämnden enig.  

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgs-

förvaltningens förslag av den 3 juni 2020 om att bifalla förslaget om att 

avsluta avtalet med kostenheten om tjänsten som koststrateg och finner att 

nämnden bifaller detta 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att omsorgs-

förvaltningen och ärendeberedningen får i uppdrag att presentera  

hur önskemål om utökad ram för budget 2021 samt ELP 2022-2023 ska  

äskas och finner att nämnden bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering, Akt 
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§ 83 Dnr 00065/2020  

Ekonomiska mål 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet. 

 

2. Ordförandes förslag gällande ekonomiska mål godkänns och delges  

    revisorerna. 

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsnämnden har efterfrågat ekonomiska mål och hur förvaltningen 

arbetar med dem. Budgeten utgår från KF till nämnd och från nämnd till 

förvaltning. 

 

Följande ur revisionsberättelse för år 2019: 

  

”Vi bedömer att omsorgsnämnden inte helt har bedrivit verksamheten på ett 

ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredställande sätt. … Revisorerna ser 

allvarligt på att nämnden under året inte vidtagit tillräckliga eller nödvändiga 

åtgärder för att nå en ekonomi i balans samt att nämnden inte har formulerat 

varken ekonomiska eller verksamhetsmässiga mål för året”. Ekonomichef 

Tom Westerberg har nu pratat med revisionsnämndens ordförande Björn 

Brink vad revisionen avser med detta. Det är avsaknaden av verksamhetsmål 

samt utvärdering och uppföljning av dessa som avses. Av riktlinjer för god 

ekonomisk hushållning framgår att god ekonomisk hushållnings ska ses ur 

två perspektiv där finansiella mål är formulerade övergripande för 

kommunen medan nämndernas/verksamheternas betydelse för god 

ekonomisk hushållning framgår av formuleringen avseende 

verksamhetsmål.  

 

Omsorgsnämndens ordförande lägger följande förslag: 

 

 Nämndens främsta ekonomiska mål är att anpassa verksamheterna till 

givna ramar.  

 Detta måste dock ske med hänsyn till de olika lagar som reglerar 

verksamheterna, främst Socialtjänstlagen, Lagen om stöd och service 

samt Arbetsmiljölagen.  
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 Nämnden ska också förhålla sig till kommunala policys och andra 

direktiv, exempelvis personalpolicyn, ekologiska ambitioner m.m.  

 Nämnden och förvaltningen ska under hela året följa den ekonomiska 

utvecklingen och olika presentationer av utvecklingen av s.k. 

kostnadsdrivare samt statistik och mått på kvalitén i de utförda 

tjänsterna. Nämnden ska vid varje sammanträde få en redovisning av 

dessa förhållanden.  

 Nämnden och förvaltningen ska kontinuerligt söka nya möjligheter 

till anpassningar av verksamheten i syfte att minska kostnaderna så 

att nämndens bokslut ska närma sig de givna ramarna. Förslagen ska 

innan beslut utvärderas bl.a. genom väl utarbetade konsekvens-

analyser.       

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 10 juni 2020 

Ordförandes förslag: Ekonomiska mål för omsorgsnämnden under 2020 

diarieförd 10 juni 2020 

Yrkanden 

Ordförande László Gönczi (MP) yrkar på att hans förslag gällande 

ekonomiska mål godkänns och delges revisorerna.      

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 hans förslag 

gällande ekonomiska mål godkänns och delges till revisorerna och finner att 

nämnden bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering  

Akt 
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§ 84 Dnr 00131/2019  

Omsorgsnämndens mål 2020 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.    

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktige har inga gällande mål för 2020. Omsorgsnämnden har reviderat 

tidigare mål och en uppföljning av dessa har gjorts för 2020, mål och 

indikatorer.             

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 10 juni 2020 

Mål ON 2020 diarieförd 11 februari 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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§ 85 Dnr 00052/2020  

Information om ordförandebeslut 2020. 
Hemsändningsbidrag. 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet.           

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsnämnden via ett ordförandebeslut den 26 maj beslutat om en 

förlängning av tillfälligt hemsändningsbidrag under Covid-19 förlängs. 

 

Delegationsbeslut av omsorgsnämndens ordförande enligt punkt 1.1: 

 

Den tillfälliga revideringen av varuförsörjningsplanen med anledning av 

Covid-19 förlängs med ytterligare fyra veckor. 

 

Frågan om ytterligare förlängning av varuhemsändningsbidraget hänskjuts 

till omsorgsnämndens ordinarie sammanträde den 17 juni.  

 

Revideringen innebär att de tillfälliga avtal som tecknats med fyra butiker 

om rätt till hemsändningsbidrag förlängs t o m vecka 26, och att befintliga 

butiker med hemsändningsbidrag kan leverera till fler kunder än idag. 

Bidraget gäller för butiker som erbjuder hemsändning av varor till hushåll 

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

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

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

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

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

Bidraget kan dock maximalt bli 20.000 kronor per vecka. 

 

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

är folkbokförda i annan kommun. Däremot upphävs tillfälligt andra villkor 

för att beviljas hemsändning. Denna tillfälliga ändring gäller även befintliga 

hemsändningsavtal.  

 

Revideringen är tidsbegränsad till veckorna 15-26 (tolv veckor) med 

maximalt en leverans per vecka och hushåll. Frågan om ytterligare 

förlängning hänskjuts till omsorgsnämnden.  
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Ljusdals kommun hemställer om att Region Gävleborg står för 50 % av 

kostnaden precis som för övriga hemsändningsbutiker.  

 

Ärendet  

Regionen har godkänt utökade möjligheter till hemsändningsbidrag, även när 

villkoren görs mer generösa med anledning av covid-19. 

 

Utökningen kostade under de första fyra veckorna cirka 89.000 kronor, varav 

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

högre. 

 

Kontaktperson för butikerna är Roland Hamlin, 

kommunstyrelseförvaltningen.           

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 10 juni 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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§ 86 Dnr 00133/2019  

Hantering av kunder inom hemtjänsten med omfattande 
behov 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet.         

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har under en tid arbetat med utveckling av arbetet kring 

kunder med omfattande behov i hemtjänst. Omsorgsnämnden har fattat ett 

antal beslut om kriterier för ett antal insatser. Fler och fler har möjlighet att 

bo kvar i ordinärt boende trots stora och omfattande insatser, både vad gäller 

omsorgsinsatser och insatser från hälso- och sjukvården. Trygg hemgång är 

ett arbetssätt som kommit till för att ge stöd till individer som först och 

främst kommer från slutenvård och behoven är oklara.  

 

Förvaltningen har nu i ett arbete med handläggarenheten tagit hjälp av 

konsult för att gå igenom riktlinjer för bedömningar och arbetet kommer att 

få en fortsatt utveckling av arbetssätt och möjligheter verkställigheten.          

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 10 juni 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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§ 87 Dnr 00049/2020  

Tillfällig revidering av varuförsörjningsplan-
hemsändningsbidrag 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Utformning av regelverk för hemsändningsbidraget fortsätter att    

    diskuteras och förlängningen kommer att beslutas via ordförandebeslut  

    innan avtalstidens utgång den 28 juni 2020.    

Sammanfattning av ärendet 

Region Gävleborg har aviserat att de förlänger möjligheten med det utökade 

hemsändningsbidraget, där kommunen kan återsöka halva beloppet från 

regionen i efterhand. Beslutet gäller till 30 september. Genom ett andra 

ordförandebeslut av László Gönczi har hemsändningsbidraget förlängts t o m 

28 juni månad, men nämnden bör fatta beslut om ytterligare förlängning. 

Samtidigt bör bidraget tidsbegränsas, då hemkörning av varor normalt inte är 

en kommunal angelägenhet och bidraget i längden riskerar att bli kostsamt 

och försvåra etablerandet av en kommersiell tjänst. 

 

Region Gävleborg har inte gjort någon samlad bedömning av hur verksamt 

hemsändningsbidraget är ur smittskyddssynpunkt, utan överlåter åt 

kommunerna att göra en egen bedömning. Vår egen utvärdering tyder på att 

stödet har minskat belastningen på hemtjänsten och sannolikt även 

smittspridningen. Nyttjandet hittills framgår av nedanstående tabell. 

  

Hemsändningsbidrag 

Vecka 15 16 17 18 19 20 21 22 Antal Summa 

ICA Färila 38 35 54 54 52 57 39 43 372 74400 

ICA Matpunkten 8 16 11 11 14 14 7 10 91 18200 

ICA Åsen 0 22 31 35 43 51 50 61 293 58600 

ICA Järvsö 0 6 10 11 10 9 8 5 59 11800 

Tempo Ramsjö (nya) 9 11 11 11 9 13 11 12 87 17400 

ICA Nickeln (nya) 9 12 13 12 11 12 12 10 91 18200 

Handlar´n Ängebo (nya) 2 2 2 2 2 1 2 1 14 2800 

Summa 66 104 132 136 141 157 129 142 1007 201400 
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Kostnad: 200:-
/leverans     201400  

  RG 50%       100700  
  Ljusdals kommun     100700  

 

Kilometerersättning 

Vecka 15 16 17 18 19 20 21 22 Summa  
ICA Färila 379 413 610 421 565 507 328 356 3579 25053 

ICA Matpunkten 0 0 0 0 0 0 42 14 56 392 

ICA Åsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
ICA Järvsö                 0  
Tempo Ramsjö (nya)                 0  
ICA Nickeln (nya)                 0  
Handlar´n Ängebo (nya) 10 10 10 10 10 10 10 10 80  
Summa 389 423 620 431 575 517 380 380 3715  
           

 Kostnad: 7:-/kilometer     26005  
  RG 50%       13002,5  
  Ljusdals kommun     13002,5  

 

 

 

Enkelt uttryck består en hemleveranstjänst av tre delar: att ta emot ordern, att 

packa varorna och att köra ut dem. Packningshjälp utan hemleverans 

berättigar enligt Tillväxtverkets regeltolkning inte till bidrag. Till det 

kommer att man behöver en säker betallösning. 

 

Butikerna i Ljusdals kommun har valt olika lösningar för hemleverans. ICA 

Åsen och ICA Färila tar emot beställning via hemsidesformulär eller mail, 

Matpunkten via en app och ICA Järvsö endast via mail. För kunder som har 

svårt att använda digitala lösningar hänvisas till Svenska Kyrkans volontärer. 

Matpunkten och Åsen anlitar Samhall för utkörningen, medan ICA Färila 

och Järvsö samt glesbygdsbutikerna kör med egen personal.  

 

Glesbygdsbutikerna tar ibland emot beställningar per telefon, men det är 

tidsödande och opraktiskt och fungerar bara så länge det gäller få kunder. 

Coop Extra i Ljusdal har valt att inte teckna avtal. De packar kassar på 

beställning via mail men kör inte ut dem. Palmyra Livs erbjuder sina kunder 

hemkörning gratis och har avböjt avtal/bidrag. Lidl erbjuder inte packning. 

ICA Järvsö har även onlineköp via leveransboxar utanför butiken, där tas en 

plockavgift ut med procent på varans pris. Totalt sett leder dessa skillnader 
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till en viss ojämlikhet mellan invånare i olika kommundelar och mellan 

butikerna. Bidraget behöver utformas så att likställighetsprincipen följs. 

 

Vid en telefonkonferens med Region Gävleborg 25 maj framgick att 

kommunerna tillämpar stödet olika. Hudiksvall utesluter i sitt 

varuförsörjningsbidrag hushåll inom två kilometer från tätort. Hofors tar 

emot beställningar på kommunen och levererar med egen personal. På vissa 

håll utför lokala föreningar plockning och leverans åt butiken. De flesta litar 

på att kunderna/butikerna bara nyttjar bidraget om det behövs och anser att 

det är för komplicerat att förhandspröva nyttjandet. 

 

För att nå snabb effekt till minimal byråkrati har butikerna från 1 april inte 

ålagts att förhandsgranska att kunden är berättigad till stöd. Från 1 juli 

avslutas bidraget för ett fåtal kunder som nyttjat tjänsten utanför kriterierna, 

som också bör förtydligas något.  

 

Flera städers butiker har idag hemleverans som köpbar tjänst (Hudik 139 kr, 

Gävle 49 kr, flera andra ca 100 kr). Hemsändningsbidraget är i den statliga 

förordningen begränsat till glesbygd, att det nu i coronatider får nyttjas även 

på större orter är ett avsteg från rutinen som troligen kommer att vara 

tidsbegränsat. En förhoppning är att någon/några av butikerna i Ljusdals 

kommun kommer att fortsätta erbjuda hemkörning som en köpbar tjänst när 

bidraget upphör. Klara besked i god tid ger möjlighet för de butiker som vill 

etablera hemleveranslösningar på kommersiella villkor. För behov av hjälp 

med inköp efter 1 oktober hänvisas till hemtjänstens biståndsbedömning 

liksom tidigare. 

 

Butiken levererar och redovisar månadsvis till kommunen för utbetalning i 

efterskott. Butikerna är fria att erbjuda och prissätta tjänsterna packning 

respektive hemsändning på kommersiella villkor till alla, men bidrag utgår 

endast för de kunder som uppfyller kriterierna. Kunden begär inte själv 

bidrag från kommunen, utan kontaktar butiken. Befintliga hemleverans-

kunder prövas mot kriterierna under juni månad. Nya kunder där butiken 

önskar använda bidraget skall därefter meddelas till kommunen för prövning 

inom en vecka efter att tjänsten nyttjats första gången.  

 

Nya avtal med de butiker som vill fortsätta skrivs för att gälla från och med 1 

juli. De befintliga avtalen med glesbygdsbutikerna kvarstår med gällande 

villkor. Nya kunder enligt dessa avtal behovsprövas enligt tidigare regelverk 

innan tjänsten startar. 

 

Förslag till beslut: 
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Det tillfälliga extra hemsändningsbidraget förlängs t o m september månad 

ut, men från 1 juli sänks bidraget till 100 kronor per hemleverans. Nya avtal 

tecknas med de butiker som önskar ta del av bidraget. 1 oktober upphör 

hemsändningsbidraget helt, om inte nya omständigheter föranleder en 

omprövning innan dess. 

  

Kriterierna för bidraget är från 1 juli att kunden: 

 

Är folkbokförd i kommunen 

Inte redan har varuinköp som en del av annat biståndsbeslut 

Är över 70 år eller tillhör en annan riskgrupp eller håller sig isolerad p g a 

sjukdomssymptom.  

Anlitar en butik vars upptagningsområde man tillhör, som erbjuder tjänsten 

och tecknat avtal med kommunen.  

Betalar den egenavgift butiken beslutar om, dock minst 20 kronor per 

leverans.     

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 10 juni 2020.  

Yrkanden 

László Gönczi (MP) yrkar på att utformning av regelverk för 

hemsändningsbidraget fortsätter att diskuteras och förlängningen kommer att 

beslutas via ordförandebeslut innan avtalstidens utgång den 28 juni 2020.    

 

Ingela Gustavsson (V) yrkar på att diskussionerna fortsätter gällande 

regelverk.      

Propositionsordning 

 Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till hans och Ingela 

Gustavssons yrkande gällande fortsatt diskussion och finner att nämnden 

bifaller detta.     

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 88 Dnr 00095/2019  

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

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Omsorgsförvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag till  

    yttrande om samråd på ärendeberedningen den 10 augusti.           

Sammanfattning av ärendet 

Den 2 juni inkom en remiss till omsorgsnämnden gällande granskning av 

detaljplan för del av Östernäs 11:4 med flera. Svaret ska vara samhälls-

servicenämnden tillhanda senast den 30 juni, omsorgsnämnden har fått 

förlängd svarstid till den 19 augusti 2020.    

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 10 juni 2020. 

Planbeskrivning granskningshandling diarieförd 2 juni 2020. 

Plankarta Östernäs, Östra delen diarieförd 2 juni 2020. 

Dispositionsförslag för västra och östra Östernäs diarieförd 2 juni 2020. 

Östernäs västra dp, granskning karta diarieförd 2 juni 2020. 

Samrådsredogörelse detaljplaner för Östernäs diarieförd 2 juni 2020 

Underrättelse om granskning detaljplaner Östernäs diarieförd 2 juni 2020. 

Yrkanden 

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

återkomma med förslag till yttrande om samråd på ärendeberedningen den 

10 augusti.     

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att på att 

omsorgsförvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag till yttrande 

om samråd på ärendeberedningen den 10 augusti och finner att omsorgs-

nämnden bifaller detta. 

 

Beslutsexpediering, Akt 
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§ 89 Dnr 00109/2019  

Sjukfrånvaro - Internkontrollplan 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Delge nämnden löpande rapport om arbetet med de planerade insatserna   

    för att minska sjukfrånvaron.  

Sammanfattning av ärendet 

Arbetet med planen för att minska sjukfrånvaron är försenat på grund av 

corona pandemin.  

Yrkanden 

László Gönczi (MP) yrkar på att omsorgsnämnden delges rapport om det 

löpande arbetet med de planerade insatserna för att minska sjukfrånvaron. 

 

Ingela Gustavsson (V) och Marie-Louise Hellström (LB): bifall till Lászlós 

Gönczis yrkande.     

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att omsorgsnämnden 

delges rapport om det löpande arbetet med de planerade insatserna för att 

minska sjukfrånvaron finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 90 Dnr 00018/2020  

Redovisning av delegeringsbeslut 
omsorgsförvaltningen 2020 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Delgivningen har noterats till protokollet           

Sammanfattning av ärendet 

Listor redovisas, diarieförda den 8 juni 2020, över delegeringsbeslut fattade i 

maj 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 8 juni 2020. 

Delegeringsbeslut maj, översikt diarieförd 8 juni 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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§ 91 Dnr 00024/2020  

Protokoll för kännedom 2020 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet.     

Sammanfattning av ärendet 

Till omsorgsnämndens sammanträde den 17 juni 2020 finns följande 

protokoll för kännedom: 

 

Protokollsutdrag KF 2020-05-04 § 37 Möjlighet för ledamöter i 

kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna att delta i 

sammanträden på distans. 

Beslut 1. I kommunfullmäktiges arbetsordning införs följande bestämmelse:  

 

Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 

närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 

bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan 

se och höra varandra på lika villkor.  

 

Ledamot som önskar delta på distans ska snarast anmäla detta till kommun-

styrelseförvaltningen. Därefter avgör ordförande om närvaro får ske på 

distans. 

 

Beslut 2. I kommunstyrelsens och övriga nämnders reglementen införs 

följande bestämmelse: 

 

Styrelsen/nämnden/utskott får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda 

med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga 

rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt  att 

samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara 

så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild 

eller ljud. Ledamot som önskar delta på distans ska snarast anmäla detta till 

kommunstyrelseförvaltningen. Därefter avgör ordförande om närvaro får ske 

på distans. 

 

Beslut 3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram riktlinjer för 

distansmöten. 
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Protokollsutdrag KS 2020-05-07 § 63 Månadsuppföljning mars.                      

Beslut 1. Informationen noteras till protokollet. Beslut 2. Alla nämnder ska 

fortlöpande till kommunstyrelsen redovisa konkreta handlingsplaner och 

tidsatta åtgärder för att få ekonomin på ram. 

 

Protokollsutdrag KF 2020-05-25 § 48 Ansvarsfrihet för ledamöter och 

ersättare i kommunstyrelsen samt i nämnderna verksamhetsåret 2019. 

Beslut: 

4. Ansvarsfrihet beviljas för omsorgsnämnden och dess enskilda 

förtroendevalda för verksamhetsåret 2019. Anmärkning riktas mot 

omsorgsnämnden för bristande måluppfyllelse avseende ekonomi. 

 

Protokollsutdrag KF 2020-05-25 § 46 Årsredovisning för Ljusdals kommun 

2019.  

Beslut 1. Årsredovisning 2019 för Ljusdals kommun godkänns.             

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad 10 juni 2020. 

Protokollsutdrag KF 2020-05-25 § 46 

Protokollsutdrag KF 2020-05-25 § 48 

Protokollsutdrag KS 2020-05-07 § 63 

Protokollsutdrag KF 2020-05-04 § 37 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 

noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

 

 


