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Plats och tid Kramstarummet, onsdagen den 17 november 2021 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) 

Barbro Andin Mattsson (C) ) § 153-158, deltar på distans ersätter Elisabet 

Thorén (C) 

Elisabet Thorén (C) § 159-175, deltar på distans 

Suzanne Blomqvist (L) § 153-158, deltar på distans ersätter Maud Jonsson (L) 

Roger Kastman (KD) § 159-175, deltar på distans ersätter Maud Jonsson (L) 

Ingela Gustavsson (V), deltar på distans 

Marie-Louise Hellström (LB), deltar på distans 

 
 Ej tjänstgörande ersättare 

Barbro Andin Mattsson (C) § 159-175, deltar på distans 

Roger Kastman (KD) § 153-158, deltar på distans 

 
Övriga deltagande Ingrid Sundström, förvaltningschef § 153-175 

Richard Brännström, fastighetschef § 155, deltar på distans 

Simon Rosell, Etableringssamordnare § 155, deltar på distans 

Anna Forsberg, verksamhetschef, § 153-175, deltar på distans 

Charlotte Thorstensson, kvalitetssamordnare, § 159, deltar på distans 

Carina Adestam, controller § 153-172 , deltar på distans 

Alesia Majstorovic, controller § 153-172, deltar på distans 

Annika Zetterman, personalrepresentant§ 153-175, deltar på distans 

Kristina Bergström, nämndsekreterare § 153-175 

 
Utses att justera Marie-Louise Hellström 

Justeringens plats och tid Digital justering, 2021-11-23 

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

  
Paragrafer § 153-175 

 Kristina Bergström   

 Ordförande 

   

 László Gönczi   

 Justerare 

   

 Marie-Louise Hellström   
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ANSLAGSBEVIS 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Forum Omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-11-17 

Datum för anslags uppsättande 2021-11-23 

Datum för anslags nedtagande 2021-12-14 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal 

 

Underskrift 
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§ 153 Dnr 00005/2021  

Godkännande av dagordning 2021 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Dagordningen godkänns     
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§ 154 Dnr 00006/2021  

Förvaltningschefen informerar 2021 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet          

Sammanfattning av ärendet 

 Vaccinering, omsorgsnämnden ansvarar för VoBo och hemsjukvård 

 Färdtjänst, specificering av kostnader (bilaga) 

 Kunder inom hemtjänst med beslutade timmar överstigande 3tim/dag 

 Utbildning påbörjad för medarbetare inom äldreomsorg, 

rehabiliterande arbetssätt och hjälpmedel 

 Information kring de kostnader som presenterades av Ensolution 

(bilaga)  

 

Ordförande László Gönczi (MP) informerar att omsorgsnämndens möten 

kommer att från 15 december 2021 att vara öppen för allmänheten men då 

endast fysiskt i sammanträdeslokalen.  Sammanträden från och med 15 

december kommer också att vara möjligt som hybridmöte för ledamöter och 

tjänstepersoner, om man önskar att delta via teams ska detta anmälas till 

ordförande eller nämndsekreterare i förväg och godkännas av ordförande.          

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 9 november 2021. 

Referens- och nettokostnad äldreomsorg diarieförd 12 november 2021. 

Information om färdtjänst diarieförd 10 november 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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§ 155 Dnr 00088/2019  

Nybyggnation VoBo 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet          

Sammanfattning av ärendet 

Fastighetschef Richard Brännström och etableringssamordnare Simon Rosell 

deltar för att ge den senaste informationen kring hur arbetet med detaljplaner 

på Östernäs fortlöper. De presenterar även möjliga platser för en plan B för 

placeringen av det särskilda boendet enligt uppdrag från omsorgsnämnden.        

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 9 november 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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§ 156 Dnr 00066/2021  

Personlig assistans 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Att beslut ska fattas på dagens sammanträde 

 

2. Beslutet att lägga ut all verkställighet av personlig assistans på  

    entreprenad upphävs           

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsnämnden fattade beslut 20211029 om att lägga ut all verkställighet 

av personlig assistans på entreprenad. När beslutet fattats informerades 

samtliga medarbetare via sin personliga personalmail via ljusdal.se. 

Kunder/anhöriga/företrädare gavs information vi telefonsamtal. Information 

till medarbetare inom personlig assistans och kunder/anhöriga/företrädare 

har genomförts vid tre tillfällen under två dagar. Den information som givits 

har handlat om, allmänt om beslutet, kommunens roll och ansvar vid annan 

verkställare, att upphandling är påbörjad och att övergången blir en 

verksamhetsövergång och vad det innebär. 

 

Till dagens sammanträde har på förhand ett initiativärende och ett yrkande 

från ledamöter inkommit. 

 

En namninsamling har lämnats till omsorgsnämnden med över 900 namn 

mot privatisering av personlig assistans från personal, brukare och anhöriga.     

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 10 november 2021. 

Följebrev till protestlistor/namninsamling gällande privatisering av personlig 

assistans diarieförd 15 november 2021. 

Yrkande 2021-11-15 av Per Gunnar Larsson (S). 

Initiativ ärende 2021-11-15 till Omsorgsnämndens möte den 17 november 

från Marie-Louise Hellström (LB). 

Ordförandes yttrande till Marie-Louise Hellströms initiativ ärende 2021-11-

15. 
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Brev gällande konsekvensbeskrivning - privatisering av personlig assistans 

diarieförd 9 november 2021. 

Yrkanden 

Yrkande från Per Gunnar Larsson (S): Yrkar på att beslutet upphävs gällande 

att lägga ut all verkställighet av personlig assistans på entreprenad. 

 

Initiativärende från Marie-Louise Hellström (LB) : Att beslutet angående att 

lägga ut den personliga assistansen på entreprenad dras tillbaka. 

 

Yrkande från Barbro Andin Mattsson (C ): Yrkar att innan beslut återkallas 

får ekonomichefen i uppdrag att utreda de verkliga besparingskostnaderna 

för omsorgsnämnden. Samt att en konsekvensanalys med brukare och 

assistenter görs. 

 

Yrkande från László Gönczi (MP): Yrkar i andra hand på att upphandlings-

resultat ska godkännas av omsorgsnämnden. 

 

Yrkande från László Gönczi (MP), Marie-Louise Hellström (LB) och Ingela 

Gustavsson (V): Yrkar på att beslutet upphävs. 

 

Yrkande från Suzanne Blomqvist (L): Yrkar på återremiss av beslutet och i 

andra hand bifall till yrkande från Barbro Andin Mattsson (C ). 

 

Yrkande från László Gönczi (MP) Yrkar på att beslut ska fattas på dagens 

sammanträde. 

 

Yrkande från László Gönczi (MP): Yrkar bifall till yrkandet från Barbro 

Andin Mattsson (C ) i andra hand om beslutet inte upphävs.      

Propositionsordning 

Ordförande ställer sitt yrkande att beslut ska fattas på dagens sammanträde 

mot Suzanne Blomqvists (L) yrkande om att ärendet ska återremitteras. 

Ordförande finner att nämnden bifaller hans yrkande.  

 

Omröstning begärs och verkställs. 

 

Ja-röst för bifall till László Gönczis yrkande 

Nej-röst för bifall till Suzanne Blomqvists yrkande 
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Med 4 ja-röster mot 3 nej-röster har omsorgsnämnden beslutat att bifalla 

László Gönczis yrkande, att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde. 

 

Omröstningsprotokoll   § 156   

Ledamöter Parti Ja Nej 

László Gönczi MP X  

Suzanne Blomqvist L  X 

Ingela Gustavsson V X  

Per Gunnar Larsson S X  

Kennet Hedman M  X 

Barbro Andin Mattsson C  X 

Marie-Louise Hellström LB X  

Totalt  4 3 

 

 

Ordförande ställer sitt, Marie-Louise Hellström (LB), Ingela Gustavsson (V) 

och Per Gunnar Larssons (S) yrkande att upphäva beslutet att lägga ut all 

verkställighet av personlig assistans på entreprenad mot avslag från Suzanne 

Blomqvist (L), Kennet Hedman (M) och Barbro Andin Larsson (C). Han 

finner att nämnden bifaller László Gönczis (MP) med fleras yrkande.  

 

Omröstning begärs och verkställs. 

 

Ja-röst för bifall till László Gönczis med fleras yrkande. 

Nej-röst till Suzanne Blomqvists med fleras yrkande. 

 

Med 4 ja-röster mot 3 nej-röster har omsorgsnämnden beslutat att bifall 

László Gönczis med fleras yrkande, att upphäva beslutet. 

 

Omröstningsprotokoll   § 156   

Ledamöter Parti Ja Nej 

László Gönczi MP X  

Suzanne Blomqvist L  X 

Ingela Gustavsson V X  

Per Gunnar Larsson S X  

Kennet Hedman M  X 

Barbro Andin Mattsson C  X 

Marie-Louise Hellström LB X  

Totalt  4 3 
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Reservation 

Barbro Andin Matsson (C), Kennet Hedman (M) och Suzanne Blomqvist (L) 

reserverar sig mot att beslutet ska fattas på dagens sammanträde. 

 

Barbro Andin Matsson (C), Kennet Hedman (M) och Suzanne Blomqvist (L) 

reserverar sig mot beslutet gällande att upphäva beslutet att lägga ut verk-

ställighet av personlig assistans på entreprenad. 

 

Beslutsexpediering 

Kommunstyrelsen 

Akt      
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§ 157 Dnr 00088/2021  

LOV förfrågningsunderlag 2022 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet 

 

2. Uppdra till förvaltningen att ta fram ett redigerat förfrågningsunderlag till 

omsorgsnämnd i december 2021            

Sammanfattning av ärendet 

Lagen om valfrihet LOV har funnits ett antal år inom hemtjänsten i Ljusdals 

kommun. Förfrågningsunderlaget gås igenom en gång per år för eventuella 

redigeringar. I detta förslag kommer ersättningsmodellen att förändras från 

ersättning utifrån planerad till utförd tid. Det innebär att förfrågnings-

underlaget ändras för att passa den nya modellen.  

           

Beslutsunderlag 

Förvaltningen skrivelse daterad 16 november 2021. 

Förslag ny ersättningsmodell LOV 2022 diarieförd 10 november 2021.  

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 omsorgs-

förvaltningens förslag att ta fram ett redigerat förfrågningsunderlag till 

omsorgsnämnden i december 2021 och finner att nämnden bifaller detta. 

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 158 Dnr 00007/2021  

Månadsuppföljning 2021 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet 

Sammanfattning av ärendet 

Månadsuppföljningen innehåller flera olika underlag som visar på 

verksamheternas utveckling månad för månad.  

Det visas en budgetuppföljning, rubricerad Månadsuppföljning, 

utgångspunkt är att uppföljningen redovisas per den sista i månaden före det 

aktuella nämndsammanträdet.  

 

För att komplettera budgetuppföljningen har omsorgsförvaltningen på 

uppdrag av omsorgsnämnden tagit fram ett antal kostnadsdrivare. Dessa 

redovisas tillsammans med, av omsorgsnämnden, utvald verksamhetsstatistik 

i ett dokument rubricerat Kostnadsdrivare.  

 

Dokumentet som heter ON timmar ger en fördjupad bild av hemtjänsttimmar 

och dess utveckling.  

 

Uppföljningen innehåller även två dokument för utvecklingen kring våra 

vård- och omsorgsplatser, Antal dagar från beslut VoBo över väntetid och kö 

samt Balans in-utflytt vobo tabell över utvecklingen av tillgängliga platser.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 15 november 2021. 

Månadsuppföljning okt 2021 diarieförd 15 november 2021. 

Kostnadsdrivare oktober 2021 diarieförd 15 november 2021. 

Väntelista Vobo in- och utflytt diarieförd 16 november 2021. 

Hemtjänsttimmar 2019-2021 oktober diarieförd 16 november 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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§ 159 Dnr 00004/2020  

Budget 2021 - Verksamhetsplan 2021 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet           

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med verksamhetsplan och budget är att beskriva hur nämnden ska 

bidra till kommunfullmäktiges beslutade målområden utifrån budget och 

långtidsplan samt nå de av fullmäktige beslutade målnivåerna för full-

mäktiges fastställda indikatorer. Här ska nämnden visa vilka åtgärder som 

kommer att genomföras under planperioden för att bidra till fullmäktiges 

målområden. Genom verksamhetsplanens åtgärder och fördelad budget 

synliggör och beslutar nämnden sin strategi inom sitt ansvarsområde. 

Nämnden ansvarar för att löpande följa upp och analysera utvecklingen inom 

sina respektive verksamhetsområden. 

 

Förvaltningen ansvarar för genomförandet och omsätter planerna i praktisk 

handling.   

 

Omsorgsnämnden får information om Agenda 2030 och vilka mål som berör 

omsorgsnämnden. De uppdrag som är politiskt beslutade och vilka 

projekt/aktiviteter som förvaltningen arbetar med för att nå de mål som finns 

har beskrivits. Indikatorer för att mäta måluppfyllelsen har i detta arbete 

precis påbörjats och det kommer omsorgsnämnden att bli delaktig i.           

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 10 november 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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§ 160 Dnr 00109/2019  

Sjukfrånvaro 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet           

Sammanfattning av ärendet 

Sjukfrånvaron kvartal 3 har sjunkit, redovisning av sjukfrånvaron dag 1-14 

kommer att presenteras senare. 

 

En uppdaterad beskrivning av projekt sänka sjukfrånvaron presenteras.           

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 10 november 2021. 

Sjukfrånvarostatistik OF 2021-2021 kvartal 3 diarieförd 10 november 2021. 

Nuläge sänkt frånvaro ON nov diarieförd 27 oktober 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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Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

16(35) 

Datum 

2021-11-17 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 161 Dnr 00093/2021  

Arbetsmetoder i hemtjänsten 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Återremiss till omsorgsförvaltningen          

Sammanfattning av ärendet 

Bodil Eriksson och Marie-Louise Hellström (LB) har lämnat en motion till 

kommunfullmäktige. I motionen skriver de: 

 

”Emmaboda kommun har under ett stort antal år framgångsrikt arbetat med 

en modell inom äldreomsorgen som man valt att kalla Emmabodamodellen. 

Deras resa började redan på 80-talet och det som vuxit fram är vad de flesta 

idag känner som ett salutogent synsätt. 

 

Med ledning av ovanstående yrkar motionärerna: 

Att möjligheterna att implementera Emmabodamodellen inom 

äldreomsorgen i Ljusdal utreds. 

 

Motionen bifalles av Kommunfullmäktige. 

 

Omsorgsnämnden har på sitt sammanträde 20211020 presenterats  en 

omvärldsbevakning kring olika metoder och modeller för arbete inom 

hemtjänst. Kommunens egen regi finns beskriven i handlingar. Representant 

för kommunens hemtjänst har beskrivit sitt arbete muntligen på omsorgs-

nämnden 20211020. 

 

Omsorgschefen uttalar att förvaltningen är positiv till motionen och att 

utreda möjligheten att implementera nya arbetssätt. Det är viktigt att 

omsorgsförvaltningen ges resurser om det ska vara möjligt att undersöka och 

ta fram förslag till en modell som kan passa i Ljusdal.        

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 9 november 2021. 

Protokoll KF § 123 2021-10-25 Motion från Bodil Eriksson och Marie-

Louise Hellström (LB) gällande att implementera ett nytt arbetssätt inom 

äldreomsorgen, enligt Emmabodamodellen. Svar 
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Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

17(35) 

Datum 

2021-11-17 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Protokoll ON § 143 2021-10-20 Omvärldsanalys  

Yrkanden 

László Gönczi (MP) yrkar på att ärendet återremitteras till 

omsorgsförvaltningen 

 

Per Gunnar Larsson (S): bifall till yrkandet  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt och Per Gunnar 

yrkande om återremiss av ärendet till omsorgsförvaltningen och finner att 

omsorgsnämnden bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

18(35) 

Datum 

2021-11-17 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 162 Dnr 00145/2018  

Dataskyddsombud för omsorgsnämnden 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1.Digitaliseringssamordnare Pontus Svensson utses att från och med 24  

   november 2021 vara dataskyddsombud för omsorgsnämnden. Avtalet med  

   det tidigare externa dataskyddsombudet har sagts upp 

   

2. Kostnaden fördelas, som idag, lika mellan nämnderna           

Sammanfattning av ärendet 

GDPR kräver att alla offentliga myndigheter utser ett dataskyddsombud. Ett 

dataskyddsombuds uppgift är att informera och ge råd till den personupp-

giftsansvariga organisationen kring vilka skyldigheter som gäller enligt 

dataskyddsförordningen. Men ombudet ska också bevaka att reglerna följs 

och fungera som kontaktperson för Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). 

 

Ombudet ska ha kvalificerade kunskaper och kunna arbeta självständigt och 

oberoende. Ombudet ger råd och stöd till de ansvariga/verksamheterna och 

granskar behandlingar av personuppgifter. Syftet är hjälpa organisationen att 

följa GDPR. Ombudet tar inte över ansvar som åvilar de personuppgifts-

ansvariga samt chefer och verksamhetsansvariga. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen har anställt Pontus Svensson som ny digitali-

seringssamordnare. I rollen ligger även att vara gemensamt dataskydds-

ombud för samtliga nämnder. Varje nämnd måste dock fatta beslut att utse 

honom till dataskyddsombud. Avtalet med det tidigare externa dataskydds-

ombudet har sagts upp.             

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 2 november 2021.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgs-

förvaltningens förslag att digitaliseringssamordnare Pontus Svensson utses 

att från och med 24 november 2021 vara dataskyddsombud för omsorgs-
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Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

19(35) 

Datum 

2021-11-17 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

nämnden. Avtalet med  det tidigare externa dataskyddsombudet har sagts 

upp och finner att nämnden bifaller detta 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att kostnaden 

fördelas, som idag, lika mellan nämnderna och finner att nämnden bifaller 

detta. 

 

Beslutsexpediering 

Kommunstyrelsen 

Akt 
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Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

20(35) 

Datum 

2021-11-17 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 163 Dnr 00046/2021  

Frivilligcentralen går mot förebyggande arbete. 
Rapportering 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet          

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsnämnden fattade beslut 20210519 om att Frivilligcentralen upphör 

och istället ska förvaltningen gå mot uppsökande verksamhet. 

  

Verksamhetschef Anna Forsberg redovisar hur tankar och arbetet för att gå 

mot uppsökande verksamhet pågår. Rekrytering av en äldrekonsulent har 

påbörjats.         

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 10 november 2021. 

Äldrekonsulent information till omsorgsnämnden diarieförd 11 november 

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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Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

21(35) 

Datum 

2021-11-17 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 164 Dnr 00027/2021  

Arbetsmiljöansvar enligt internkontrollplanen 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Anta förslaget om rutin till internkontrollplanen för analys av beslut som  

    kan påverka nämndens arbetsmiljöansvar           

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till arbetsgång/rutin är att ärendeberedningen tar ut ett beslut i 

november som fattats under innevarande år och analyseras utifrån nämndens 

arbetsmiljöansvar. Beslutet analyseras utifrån Arbetsmiljöverkets skrift om 

riskbedömning och presenteras i december samma år. 

  

Dessa frågor är förslag till vad som kan efterfrågas beroende på vilket beslut 

som fattas: 

 

Hur troligt är det att något ska hända? 

Kan flera anställda utsättas för risker? 

Vilka arbetsmoment medför särskilt stora risker?  

Hur ofta och hur länge utsätts någon för riskerna? 

Vilket slags ohälsa eller olycksfall kan inträffa? 

 

 Bedöm vilka riskkällor som kan leda till risk för ohälsa eller olycksfall. 

 Sammanställ riskerna och bedöm om de är allvarliga eller inte. 

 Skriv ner riskerna och ange vilka som är allvarliga.            

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 10 november 2021. 

Riskbedömning blankett diarieförd 10 november 2021 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till 

omsorgsförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta. 

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

22(35) 

Datum 

2021-11-17 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 165 Dnr 00201/2018  

Förkortad arbetstid 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet          

Sammanfattning av ärendet 

Planering av projektet med arbetstidsförkortning pågår inom hemtjänsten i 

Järvsö. Verksamhetschef Anna Forsberg redogör för arbetet och hur 

planeringen pågår framåt.              

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 10 oktober 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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Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

23(35) 

Datum 

2021-11-17 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 166 Dnr 00046/2019  

Återvinning av förpackningar och tidningar inom 
hemtjänsten 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet 

 

2. Avstämning av ärendet ska presenteras på sammanträdet i april 2022          

Sammanfattning av ärendet 

Det har bifallits ett medborgarförslag av kommunfullmäktige angående att 

inrätta hjälp med återvinning av förpackningar och tidningar. Förslaget riktar 

sig till dem i hemtjänst som behöver denna hjälp. 

 

Ljusdal Energi tillhandahåller idag ett system för insamling av förpackningar 

som alla hyresfastigheter i kommunen kan ansluta sig till. Systemet är 

billigare än att skicka det som hushållssopor, så det finns en möjlighet för 

fastighetsägaren att minska kostnaderna för sin sophantering beroende på 

storlek av fastighet. Det fastighetsägaren behöver göra att beställa tjänsten av 

dem och betala enligt gällande taxa. 

 

AB Ljusdalshem håller på att införa sortering vid alla fastigheter och det 

gäller även Vård- och omsorgsboende. 

 

Omsorgsförvaltningen bistår den enskilde som har hemtjänst att lägga 

sorterade förpackningar och tidningar i de kärl som finns. Sorteringskärl som 

ej finns tillgängliga inom fastigheten eller i omedelbar närhet kan ej hem-

tjänsten hantera.            

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 10 november 2021. 

Svar från Ljusdalshem diarieförd 25 oktober 2021. 

Yttrande från Ljusdals Energi avseende Verkställighet medborgarförslag om 

återvinning av förpackningar och tidningar inom hemtjänsten diarieförd 25 

oktober 2021. 

Protokoll KF 2021-05-24 § 75 
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Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

24(35) 

Datum 

2021-11-17 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Yrkanden 

László Gönczi (MP) yrkar på att avstämning av ärendet ska presenters på 

omsorgsnämnden i april 2022.    

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 att 

avstämning ska presenteras på omsorgsnämnden i april 2022 och finner att 

omsorgsnämnden bifaller detta .  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

 

 

Protokoll ON 2021-11-17
(Signerat, SHA-256 B8BAA3E715CFFD3209CAFAF8B341C721114EACE47DFB71D792565D3B37DE163A)

Sida 24 av 36



 

Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

25(35) 

Datum 

2021-11-17 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 167 Dnr 00044/2021  

Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering 
enligt 16 kap 6f § socialtjänstlagen 2021 

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” från dagens    

    månadsuppföljning skickas med till  kommunfullmäktige för kännedom 

Sammanfattning av ärendet 

För 3e kvartalet 2021 fanns totalt 6 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: Ett ärende inrapporterade. Ärendet är verkställt.  

 

Korttidsboende: Ett ärende inrapporterat. Ärendet är verkställt då personen 

flyttat in på särskilt boende.  

 

Lagrum Sol STÖD OCH OMSORG 

Vård-och omsorgsboende: Ett ärende inrapporterat. Tillhör socialpsykiatri. 

Svårt för verkställigheten att hitta lämpligt boende. Beslutet verkställs för 

närvarande på köpt plats i annan kommun. 

 

Lagrum LSS STÖD OCH OMSORG 

 

9§5 Avlösarservice i hemmet: Ett ärende inrapporterat. 

Kontaktperson är inte aktuellt då det de önskar ligger i föräldraansvaret. 

Familjen vill ända ha ansökan kvar. 
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Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

26(35) 

Datum 

2021-11-17 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Kontaktperson: Två ärenden inrapporterat, varav ett är avbrott i 

verkställigheten. Orsak till båda är resursbrist då vi ej hittat lämpliga 

uppdragstagare. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 12 oktober 2021. 

Sammanställning ej verkställda beslut diarieförd 12 oktober 2021.  

Yrkanden 

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

VoBo” från dagens månadsuppföljning 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 samman-

fattningen skickas till Kommunfullmäktige samt till kommunens revisorer 

för kännedom och finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt yrkande att 

diagrammet ”Antal dagar från beslut VoBo” från dagens månadsuppföljning 

skickas med till kommunfullmäktige för kännedom  och finner att 

omsorgsnämnden bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Kommunstyrelsen  

Akt 
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Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

27(35) 

Datum 

2021-11-17 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 168 Dnr 00018/2021  

Ärendegranskning delegeringsbeslut 
handläggarverksamheten socialtjänstlagen 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 äldreomsorg, enligt Socialtjänstlagen, SoL. Vid 

granskningen har granskningsmall myndighetsbeslut SoL använts. 

Granskningsmall är fastställd av Omsorgsförvaltningen. 

 

Syftet med ärendegranskningen är att bedöma om utredningen är rättssäker 

samt att skapa en samstämmighet i utredningar, bedömningar och beslut. 

Ärendegranskningen denna gång omfattar två beslut utifrån inkomna 

ansökningar om bistånd gällande äldreomsorg, enligt Socialtjänstlagen.    

 

Utredningarna bedöms vara rättssäkra.        

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 5 oktober 2021. 

Granskningsmall, bifall diarieförd oktober 2021. 

Granskningsmall, avslag diarieförd oktober 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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PROTOKOLL 

Sida 
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Datum 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 169 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 november 2021 ligger en genomgång av protokoll 

och beslut från omsorgsnämnden till och med nämndsammanträdet den 20 

oktober 2021. 

 

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. 

 

Alla gällande uppdrag har utförts.             

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 8 november 2021. 

Sammanställning av omsorgsnämndens hantering av uppdrag från 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2019-2022 diarieförd 8 

november 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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PROTOKOLL 
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§ 170 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. Till grund för samman-

ställningen i november 2021 ligger en genomgång av protokoll och beslut 

från omsorgsnämnden till och med nämndsammanträdet den 20 oktober 

2021. 

 

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 

Förvaltningens skrivelse daterad 8 november 2021. 

Sammanställning av omsorgsnämndens uppdrag till förvaltningen 2019-2022 

diarieförd 8 november 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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§ 171 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. 

Till grund för sammanställningen i november 2021 ligger en genomgång av 

protokoll och beslut från omsorgsnämnden till och med nämndsammanträdet 

den 20 oktober 2021.  

 

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. 

 

Omsorgsnämnden har gått igenom sammanställningen och är enade om att 

parallella processer gällande nytt Vård- och omsorgsboende pågår och att 

uppdraget till kommunstyrelsen gällande redovisning sjukfrånvaro dag 1-14 

är klar och detta uppdateras på sammanställningen.             

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 8 november 2021. 

Sammanställning av omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige diarieförd 8 november 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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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 172 Dnr 00011/2021  

Protokoll för kännedom 2021 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet           

Sammanfattning av ärendet 

 Protokoll KF 2021-10-25 § 122 Reglemente för arbetsmarknads- och 

socialnämnden har reviderats. 

 

 Protokoll KF 2021-10-25 § 118 Delårsbokslut januari-augusti 2021 för 

Ljusdals kommun 

 

Beslut 

1. Delårsrapport med helårsprognos för Ljusdals kommun avseende perioden  

    januari till augusti godkännes.  

 

2. Omsorgsnämnden samt arbetsmarknads- och socialnämnden anmodas att  

    åtgärda obalanser inför 2022.    

 

 Protokoll KS 2021-10-28 § 194 Regler för digital ärendehantering i 

dokument- och ärendehanteringssystemet Ciceron 

  

Beslut 

1. Regler för digital ärendehantering- Ciceron- antas. 

 

2. Reglerna ska följas från och med 1 januari 2022    

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 4 november 2021 

Protokoll KF 2021-10-25 § 118 Delårsbokslut januari - augusti 2021.  

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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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 173 Dnr 00008/2021  

Redovisning av delegeringsbeslut omsorgs-
förvaltningen 2021 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Delgivningen har noterats till protokollet           

Sammanfattning av ärendet 

Lista redovisas, diarieförd den 5 november 2021, över delegeringsbeslut 

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

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

(LSS) inom stöd och omsorg. 

 

Förvaltningschef Ingrid Sundström redovisar avslagsbeslut gällande ansökan 

om Vård- och omsorgsboende.            

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 4 november 2021. 

Delegeringsbeslut oktober - översikt diarieförd 5 november 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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§ 174 Dnr 00009/2021  

Ärenden för kännedom 2021 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet           

Sammanfattning av ärendet 

Funktionshinderfrågor: Digital nationell två-dagarskonferens: 

 

1-2 december bjuder Sveriges länsstyrelser och Myndigheten för delaktighet 

in till digital konferens. Konferensen är kostnadsfri och öppen för alla.  

 

Med konferensen uppmärksammar arrangörerna den internationella 

Funktionshinderdagen som infaller den 3 december 2021.           

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 15 november 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 2021-11-17
(Signerat, SHA-256 B8BAA3E715CFFD3209CAFAF8B341C721114EACE47DFB71D792565D3B37DE163A)

Sida 34 av 36



 

Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

35(35) 

Datum 

2021-11-17 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 175 Dnr 00034/2019  

Ledamöternas övriga frågor  

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet     

Sammanfattning av ärendet 

Marie-Louise Hellström (LB) ställer frågor kring vaccination av anställda 

inom omsorgen och besökares skyddsutrustning vid besök på vård- och 

omsorgsboenden.  
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PROTOKOLL 
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1(35) 


Datum 


2021-11-17 


 


 


  
 


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Plats och tid Kramstarummet, onsdagen den 17 november 2021 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) 


Barbro Andin Mattsson (C) ) § 153-158, deltar på distans ersätter Elisabet 


Thorén (C) 


Elisabet Thorén (C) § 159-175, deltar på distans 


Suzanne Blomqvist (L) § 153-158, deltar på distans ersätter Maud Jonsson (L) 


Roger Kastman (KD) § 159-175, deltar på distans ersätter Maud Jonsson (L) 


Ingela Gustavsson (V), deltar på distans 


Marie-Louise Hellström (LB), deltar på distans 


 
 Ej tjänstgörande ersättare 


Barbro Andin Mattsson (C) § 159-175, deltar på distans 


Roger Kastman (KD) § 153-158, deltar på distans 


 
Övriga deltagande Ingrid Sundström, förvaltningschef § 153-175 


Richard Brännström, fastighetschef § 155, deltar på distans 


Simon Rosell, Etableringssamordnare § 155, deltar på distans 


Anna Forsberg, verksamhetschef, § 153-175, deltar på distans 


Charlotte Thorstensson, kvalitetssamordnare, § 159, deltar på distans 


Carina Adestam, controller § 153-172 , deltar på distans 


Alesia Majstorovic, controller § 153-172, deltar på distans 


Annika Zetterman, personalrepresentant§ 153-175, deltar på distans 


Kristina Bergström, nämndsekreterare § 153-175 


 
Utses att justera Marie-Louise Hellström 


Justeringens plats och tid Digital justering, 2021-11-23 


 


Underskrifter 


 Sekreterare 


  
Paragrafer § 153-175 


 Kristina Bergström   


 Ordförande 


   


 László Gönczi   


 Justerare 


   


 Marie-Louise Hellström   
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ANSLAGSBEVIS 
 


Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 


Forum Omsorgsnämnden 


Sammanträdesdatum 2021-11-17 


Datum för anslags uppsättande 2021-11-23 


Datum för anslags nedtagande 2021-12-14 


Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal 


 


Underskrift 


  


 Kristina Bergström  
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§ 153 Dnr 00005/2021  


Godkännande av dagordning 2021 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Dagordningen godkänns     
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§ 154 Dnr 00006/2021  


Förvaltningschefen informerar 2021 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet          


Sammanfattning av ärendet 


 Vaccinering, omsorgsnämnden ansvarar för VoBo och hemsjukvård 


 Färdtjänst, specificering av kostnader (bilaga) 


 Kunder inom hemtjänst med beslutade timmar överstigande 3tim/dag 


 Utbildning påbörjad för medarbetare inom äldreomsorg, 


rehabiliterande arbetssätt och hjälpmedel 


 Information kring de kostnader som presenterades av Ensolution 


(bilaga)  


 


Ordförande László Gönczi (MP) informerar att omsorgsnämndens möten 


kommer att från 15 december 2021 att vara öppen för allmänheten men då 


endast fysiskt i sammanträdeslokalen.  Sammanträden från och med 15 


december kommer också att vara möjligt som hybridmöte för ledamöter och 


tjänstepersoner, om man önskar att delta via teams ska detta anmälas till 


ordförande eller nämndsekreterare i förväg och godkännas av ordförande.          


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 9 november 2021. 


Referens- och nettokostnad äldreomsorg diarieförd 12 november 2021. 


Information om färdtjänst diarieförd 10 november 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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§ 155 Dnr 00088/2019  


Nybyggnation VoBo 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet          


Sammanfattning av ärendet 


Fastighetschef Richard Brännström och etableringssamordnare Simon Rosell 


deltar för att ge den senaste informationen kring hur arbetet med detaljplaner 


på Östernäs fortlöper. De presenterar även möjliga platser för en plan B för 


placeringen av det särskilda boendet enligt uppdrag från omsorgsnämnden.        


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 9 november 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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§ 156 Dnr 00066/2021  


Personlig assistans 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Att beslut ska fattas på dagens sammanträde 


 


2. Beslutet att lägga ut all verkställighet av personlig assistans på  


    entreprenad upphävs           


Sammanfattning av ärendet 


Omsorgsnämnden fattade beslut 20211029 om att lägga ut all verkställighet 


av personlig assistans på entreprenad. När beslutet fattats informerades 


samtliga medarbetare via sin personliga personalmail via ljusdal.se. 


Kunder/anhöriga/företrädare gavs information vi telefonsamtal. Information 


till medarbetare inom personlig assistans och kunder/anhöriga/företrädare 


har genomförts vid tre tillfällen under två dagar. Den information som givits 


har handlat om, allmänt om beslutet, kommunens roll och ansvar vid annan 


verkställare, att upphandling är påbörjad och att övergången blir en 


verksamhetsövergång och vad det innebär. 


 


Till dagens sammanträde har på förhand ett initiativärende och ett yrkande 


från ledamöter inkommit. 


 


En namninsamling har lämnats till omsorgsnämnden med över 900 namn 


mot privatisering av personlig assistans från personal, brukare och anhöriga.     


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 10 november 2021. 


Följebrev till protestlistor/namninsamling gällande privatisering av personlig 


assistans diarieförd 15 november 2021. 


Yrkande 2021-11-15 av Per Gunnar Larsson (S). 


Initiativ ärende 2021-11-15 till Omsorgsnämndens möte den 17 november 


från Marie-Louise Hellström (LB). 


Ordförandes yttrande till Marie-Louise Hellströms initiativ ärende 2021-11-


15. 
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Brev gällande konsekvensbeskrivning - privatisering av personlig assistans 


diarieförd 9 november 2021. 


Yrkanden 


Yrkande från Per Gunnar Larsson (S): Yrkar på att beslutet upphävs gällande 


att lägga ut all verkställighet av personlig assistans på entreprenad. 


 


Initiativärende från Marie-Louise Hellström (LB) : Att beslutet angående att 


lägga ut den personliga assistansen på entreprenad dras tillbaka. 


 


Yrkande från Barbro Andin Mattsson (C ): Yrkar att innan beslut återkallas 


får ekonomichefen i uppdrag att utreda de verkliga besparingskostnaderna 


för omsorgsnämnden. Samt att en konsekvensanalys med brukare och 


assistenter görs. 


 


Yrkande från László Gönczi (MP): Yrkar i andra hand på att upphandlings-


resultat ska godkännas av omsorgsnämnden. 


 


Yrkande från László Gönczi (MP), Marie-Louise Hellström (LB) och Ingela 


Gustavsson (V): Yrkar på att beslutet upphävs. 


 


Yrkande från Suzanne Blomqvist (L): Yrkar på återremiss av beslutet och i 


andra hand bifall till yrkande från Barbro Andin Mattsson (C ). 


 


Yrkande från László Gönczi (MP) Yrkar på att beslut ska fattas på dagens 


sammanträde. 


 


Yrkande från László Gönczi (MP): Yrkar bifall till yrkandet från Barbro 


Andin Mattsson (C ) i andra hand om beslutet inte upphävs.      


Propositionsordning 


Ordförande ställer sitt yrkande att beslut ska fattas på dagens sammanträde 


mot Suzanne Blomqvists (L) yrkande om att ärendet ska återremitteras. 


Ordförande finner att nämnden bifaller hans yrkande.  


 


Omröstning begärs och verkställs. 


 


Ja-röst för bifall till László Gönczis yrkande 


Nej-röst för bifall till Suzanne Blomqvists yrkande 
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Med 4 ja-röster mot 3 nej-röster har omsorgsnämnden beslutat att bifalla 


László Gönczis yrkande, att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde. 


 


Omröstningsprotokoll   § 156   


Ledamöter Parti Ja Nej 


László Gönczi MP X  


Suzanne Blomqvist L  X 


Ingela Gustavsson V X  


Per Gunnar Larsson S X  


Kennet Hedman M  X 


Barbro Andin Mattsson C  X 


Marie-Louise Hellström LB X  


Totalt  4 3 


 


 


Ordförande ställer sitt, Marie-Louise Hellström (LB), Ingela Gustavsson (V) 


och Per Gunnar Larssons (S) yrkande att upphäva beslutet att lägga ut all 


verkställighet av personlig assistans på entreprenad mot avslag från Suzanne 


Blomqvist (L), Kennet Hedman (M) och Barbro Andin Larsson (C). Han 


finner att nämnden bifaller László Gönczis (MP) med fleras yrkande.  


 


Omröstning begärs och verkställs. 


 


Ja-röst för bifall till László Gönczis med fleras yrkande. 


Nej-röst till Suzanne Blomqvists med fleras yrkande. 


 


Med 4 ja-röster mot 3 nej-röster har omsorgsnämnden beslutat att bifall 


László Gönczis med fleras yrkande, att upphäva beslutet. 


 


Omröstningsprotokoll   § 156   


Ledamöter Parti Ja Nej 


László Gönczi MP X  


Suzanne Blomqvist L  X 


Ingela Gustavsson V X  


Per Gunnar Larsson S X  


Kennet Hedman M  X 


Barbro Andin Mattsson C  X 


Marie-Louise Hellström LB X  


Totalt  4 3 
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Reservation 


Barbro Andin Matsson (C), Kennet Hedman (M) och Suzanne Blomqvist (L) 


reserverar sig mot att beslutet ska fattas på dagens sammanträde. 


 


Barbro Andin Matsson (C), Kennet Hedman (M) och Suzanne Blomqvist (L) 


reserverar sig mot beslutet gällande att upphäva beslutet att lägga ut verk-


ställighet av personlig assistans på entreprenad. 


 


Beslutsexpediering 


Kommunstyrelsen 


Akt      
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§ 157 Dnr 00088/2021  


LOV förfrågningsunderlag 2022 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet 


 


2. Uppdra till förvaltningen att ta fram ett redigerat förfrågningsunderlag till 


omsorgsnämnd i december 2021            


Sammanfattning av ärendet 


Lagen om valfrihet LOV har funnits ett antal år inom hemtjänsten i Ljusdals 


kommun. Förfrågningsunderlaget gås igenom en gång per år för eventuella 


redigeringar. I detta förslag kommer ersättningsmodellen att förändras från 


ersättning utifrån planerad till utförd tid. Det innebär att förfrågnings-


underlaget ändras för att passa den nya modellen.  


           


Beslutsunderlag 


Förvaltningen skrivelse daterad 16 november 2021. 


Förslag ny ersättningsmodell LOV 2022 diarieförd 10 november 2021.  


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 omsorgs-


förvaltningens förslag att ta fram ett redigerat förfrågningsunderlag till 


omsorgsnämnden i december 2021 och finner att nämnden bifaller detta. 


 


Beslutsexpediering 


Akt 


 


 







 


Omsorgsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


13(35) 


Datum 


2021-11-17 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 158 Dnr 00007/2021  


Månadsuppföljning 2021 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet 


Sammanfattning av ärendet 


Månadsuppföljningen innehåller flera olika underlag som visar på 


verksamheternas utveckling månad för månad.  


Det visas en budgetuppföljning, rubricerad Månadsuppföljning, 


utgångspunkt är att uppföljningen redovisas per den sista i månaden före det 


aktuella nämndsammanträdet.  


 


För att komplettera budgetuppföljningen har omsorgsförvaltningen på 


uppdrag av omsorgsnämnden tagit fram ett antal kostnadsdrivare. Dessa 


redovisas tillsammans med, av omsorgsnämnden, utvald verksamhetsstatistik 


i ett dokument rubricerat Kostnadsdrivare.  


 


Dokumentet som heter ON timmar ger en fördjupad bild av hemtjänsttimmar 


och dess utveckling.  


 


Uppföljningen innehåller även två dokument för utvecklingen kring våra 


vård- och omsorgsplatser, Antal dagar från beslut VoBo över väntetid och kö 


samt Balans in-utflytt vobo tabell över utvecklingen av tillgängliga platser.  


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 15 november 2021. 


Månadsuppföljning okt 2021 diarieförd 15 november 2021. 


Kostnadsdrivare oktober 2021 diarieförd 15 november 2021. 


Väntelista Vobo in- och utflytt diarieförd 16 november 2021. 


Hemtjänsttimmar 2019-2021 oktober diarieförd 16 november 2021.  


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 


14(35) 


Datum 


2021-11-17 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 159 Dnr 00004/2020  


Budget 2021 - Verksamhetsplan 2021 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet           


Sammanfattning av ärendet 


Syftet med verksamhetsplan och budget är att beskriva hur nämnden ska 


bidra till kommunfullmäktiges beslutade målområden utifrån budget och 


långtidsplan samt nå de av fullmäktige beslutade målnivåerna för full-


mäktiges fastställda indikatorer. Här ska nämnden visa vilka åtgärder som 


kommer att genomföras under planperioden för att bidra till fullmäktiges 


målområden. Genom verksamhetsplanens åtgärder och fördelad budget 


synliggör och beslutar nämnden sin strategi inom sitt ansvarsområde. 


Nämnden ansvarar för att löpande följa upp och analysera utvecklingen inom 


sina respektive verksamhetsområden. 


 


Förvaltningen ansvarar för genomförandet och omsätter planerna i praktisk 


handling.   


 


Omsorgsnämnden får information om Agenda 2030 och vilka mål som berör 


omsorgsnämnden. De uppdrag som är politiskt beslutade och vilka 


projekt/aktiviteter som förvaltningen arbetar med för att nå de mål som finns 


har beskrivits. Indikatorer för att mäta måluppfyllelsen har i detta arbete 


precis påbörjats och det kommer omsorgsnämnden att bli delaktig i.           


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 10 november 2021.  


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 


15(35) 


Datum 


2021-11-17 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 160 Dnr 00109/2019  


Sjukfrånvaro 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet           


Sammanfattning av ärendet 


Sjukfrånvaron kvartal 3 har sjunkit, redovisning av sjukfrånvaron dag 1-14 


kommer att presenteras senare. 


 


En uppdaterad beskrivning av projekt sänka sjukfrånvaron presenteras.           


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 10 november 2021. 


Sjukfrånvarostatistik OF 2021-2021 kvartal 3 diarieförd 10 november 2021. 


Nuläge sänkt frånvaro ON nov diarieförd 27 oktober 2021.  


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 


16(35) 


Datum 


2021-11-17 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 161 Dnr 00093/2021  


Arbetsmetoder i hemtjänsten 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Återremiss till omsorgsförvaltningen          


Sammanfattning av ärendet 


Bodil Eriksson och Marie-Louise Hellström (LB) har lämnat en motion till 


kommunfullmäktige. I motionen skriver de: 


 


”Emmaboda kommun har under ett stort antal år framgångsrikt arbetat med 


en modell inom äldreomsorgen som man valt att kalla Emmabodamodellen. 


Deras resa började redan på 80-talet och det som vuxit fram är vad de flesta 


idag känner som ett salutogent synsätt. 


 


Med ledning av ovanstående yrkar motionärerna: 


Att möjligheterna att implementera Emmabodamodellen inom 


äldreomsorgen i Ljusdal utreds. 


 


Motionen bifalles av Kommunfullmäktige. 


 


Omsorgsnämnden har på sitt sammanträde 20211020 presenterats  en 


omvärldsbevakning kring olika metoder och modeller för arbete inom 


hemtjänst. Kommunens egen regi finns beskriven i handlingar. Representant 


för kommunens hemtjänst har beskrivit sitt arbete muntligen på omsorgs-


nämnden 20211020. 


 


Omsorgschefen uttalar att förvaltningen är positiv till motionen och att 


utreda möjligheten att implementera nya arbetssätt. Det är viktigt att 


omsorgsförvaltningen ges resurser om det ska vara möjligt att undersöka och 


ta fram förslag till en modell som kan passa i Ljusdal.        


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 9 november 2021. 


Protokoll KF § 123 2021-10-25 Motion från Bodil Eriksson och Marie-


Louise Hellström (LB) gällande att implementera ett nytt arbetssätt inom 


äldreomsorgen, enligt Emmabodamodellen. Svar 
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PROTOKOLL 
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Protokoll ON § 143 2021-10-20 Omvärldsanalys  


Yrkanden 


László Gönczi (MP) yrkar på att ärendet återremitteras till 


omsorgsförvaltningen 


 


Per Gunnar Larsson (S): bifall till yrkandet  


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt och Per Gunnar 


yrkande om återremiss av ärendet till omsorgsförvaltningen och finner att 


omsorgsnämnden bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


 


 







 


Omsorgsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


18(35) 


Datum 


2021-11-17 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 162 Dnr 00145/2018  


Dataskyddsombud för omsorgsnämnden 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1.Digitaliseringssamordnare Pontus Svensson utses att från och med 24  


   november 2021 vara dataskyddsombud för omsorgsnämnden. Avtalet med  


   det tidigare externa dataskyddsombudet har sagts upp 


   


2. Kostnaden fördelas, som idag, lika mellan nämnderna           


Sammanfattning av ärendet 


GDPR kräver att alla offentliga myndigheter utser ett dataskyddsombud. Ett 


dataskyddsombuds uppgift är att informera och ge råd till den personupp-


giftsansvariga organisationen kring vilka skyldigheter som gäller enligt 


dataskyddsförordningen. Men ombudet ska också bevaka att reglerna följs 


och fungera som kontaktperson för Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). 


 


Ombudet ska ha kvalificerade kunskaper och kunna arbeta självständigt och 


oberoende. Ombudet ger råd och stöd till de ansvariga/verksamheterna och 


granskar behandlingar av personuppgifter. Syftet är hjälpa organisationen att 


följa GDPR. Ombudet tar inte över ansvar som åvilar de personuppgifts-


ansvariga samt chefer och verksamhetsansvariga. 


 


Kommunstyrelseförvaltningen har anställt Pontus Svensson som ny digitali-


seringssamordnare. I rollen ligger även att vara gemensamt dataskydds-


ombud för samtliga nämnder. Varje nämnd måste dock fatta beslut att utse 


honom till dataskyddsombud. Avtalet med det tidigare externa dataskydds-


ombudet har sagts upp.             


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 2 november 2021.  


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgs-


förvaltningens förslag att digitaliseringssamordnare Pontus Svensson utses 


att från och med 24 november 2021 vara dataskyddsombud för omsorgs-
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PROTOKOLL 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


nämnden. Avtalet med  det tidigare externa dataskyddsombudet har sagts 


upp och finner att nämnden bifaller detta 


 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att kostnaden 


fördelas, som idag, lika mellan nämnderna och finner att nämnden bifaller 


detta. 


 


Beslutsexpediering 


Kommunstyrelsen 


Akt 







 


Omsorgsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


20(35) 


Datum 


2021-11-17 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 163 Dnr 00046/2021  


Frivilligcentralen går mot förebyggande arbete. 
Rapportering 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet          


Sammanfattning av ärendet 


Omsorgsnämnden fattade beslut 20210519 om att Frivilligcentralen upphör 


och istället ska förvaltningen gå mot uppsökande verksamhet. 


  


Verksamhetschef Anna Forsberg redovisar hur tankar och arbetet för att gå 


mot uppsökande verksamhet pågår. Rekrytering av en äldrekonsulent har 


påbörjats.         


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 10 november 2021. 


Äldrekonsulent information till omsorgsnämnden diarieförd 11 november 


2021.  


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(35) 


Datum 


2021-11-17 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 164 Dnr 00027/2021  


Arbetsmiljöansvar enligt internkontrollplanen 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Anta förslaget om rutin till internkontrollplanen för analys av beslut som  


    kan påverka nämndens arbetsmiljöansvar           


Sammanfattning av ärendet 


Förslag till arbetsgång/rutin är att ärendeberedningen tar ut ett beslut i 


november som fattats under innevarande år och analyseras utifrån nämndens 


arbetsmiljöansvar. Beslutet analyseras utifrån Arbetsmiljöverkets skrift om 


riskbedömning och presenteras i december samma år. 


  


Dessa frågor är förslag till vad som kan efterfrågas beroende på vilket beslut 


som fattas: 


 


Hur troligt är det att något ska hända? 


Kan flera anställda utsättas för risker? 


Vilka arbetsmoment medför särskilt stora risker?  


Hur ofta och hur länge utsätts någon för riskerna? 


Vilket slags ohälsa eller olycksfall kan inträffa? 


 


 Bedöm vilka riskkällor som kan leda till risk för ohälsa eller olycksfall. 


 Sammanställ riskerna och bedöm om de är allvarliga eller inte. 


 Skriv ner riskerna och ange vilka som är allvarliga.            


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 10 november 2021. 


Riskbedömning blankett diarieförd 10 november 2021 


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till 


omsorgsförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta. 


 


Beslutsexpediering 


Akt 







 


Omsorgsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


22(35) 


Datum 


2021-11-17 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 165 Dnr 00201/2018  


Förkortad arbetstid 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet          


Sammanfattning av ärendet 


Planering av projektet med arbetstidsförkortning pågår inom hemtjänsten i 


Järvsö. Verksamhetschef Anna Forsberg redogör för arbetet och hur 


planeringen pågår framåt.              


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 10 oktober 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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§ 166 Dnr 00046/2019  


Återvinning av förpackningar och tidningar inom 
hemtjänsten 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet 


 


2. Avstämning av ärendet ska presenteras på sammanträdet i april 2022          


Sammanfattning av ärendet 


Det har bifallits ett medborgarförslag av kommunfullmäktige angående att 


inrätta hjälp med återvinning av förpackningar och tidningar. Förslaget riktar 


sig till dem i hemtjänst som behöver denna hjälp. 


 


Ljusdal Energi tillhandahåller idag ett system för insamling av förpackningar 


som alla hyresfastigheter i kommunen kan ansluta sig till. Systemet är 


billigare än att skicka det som hushållssopor, så det finns en möjlighet för 


fastighetsägaren att minska kostnaderna för sin sophantering beroende på 


storlek av fastighet. Det fastighetsägaren behöver göra att beställa tjänsten av 


dem och betala enligt gällande taxa. 


 


AB Ljusdalshem håller på att införa sortering vid alla fastigheter och det 


gäller även Vård- och omsorgsboende. 


 


Omsorgsförvaltningen bistår den enskilde som har hemtjänst att lägga 


sorterade förpackningar och tidningar i de kärl som finns. Sorteringskärl som 


ej finns tillgängliga inom fastigheten eller i omedelbar närhet kan ej hem-


tjänsten hantera.            


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 10 november 2021. 


Svar från Ljusdalshem diarieförd 25 oktober 2021. 


Yttrande från Ljusdals Energi avseende Verkställighet medborgarförslag om 


återvinning av förpackningar och tidningar inom hemtjänsten diarieförd 25 


oktober 2021. 


Protokoll KF 2021-05-24 § 75 
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Yrkanden 


László Gönczi (MP) yrkar på att avstämning av ärendet ska presenters på 


omsorgsnämnden i april 2022.    


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 att 


avstämning ska presenteras på omsorgsnämnden i april 2022 och finner att 


omsorgsnämnden bifaller detta .  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


 


 







 


Omsorgsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


25(35) 


Datum 


2021-11-17 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 167 Dnr 00044/2021  


Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering 
enligt 16 kap 6f § socialtjänstlagen 2021 


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” från dagens    


    månadsuppföljning skickas med till  kommunfullmäktige för kännedom 


Sammanfattning av ärendet 


För 3e kvartalet 2021 fanns totalt 6 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: Ett ärende inrapporterade. Ärendet är verkställt.  


 


Korttidsboende: Ett ärende inrapporterat. Ärendet är verkställt då personen 


flyttat in på särskilt boende.  


 


Lagrum Sol STÖD OCH OMSORG 


Vård-och omsorgsboende: Ett ärende inrapporterat. Tillhör socialpsykiatri. 


Svårt för verkställigheten att hitta lämpligt boende. Beslutet verkställs för 


närvarande på köpt plats i annan kommun. 


 


Lagrum LSS STÖD OCH OMSORG 


 


9§5 Avlösarservice i hemmet: Ett ärende inrapporterat. 


Kontaktperson är inte aktuellt då det de önskar ligger i föräldraansvaret. 


Familjen vill ända ha ansökan kvar. 
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Kontaktperson: Två ärenden inrapporterat, varav ett är avbrott i 


verkställigheten. Orsak till båda är resursbrist då vi ej hittat lämpliga 


uppdragstagare. 


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 12 oktober 2021. 


Sammanställning ej verkställda beslut diarieförd 12 oktober 2021.  


Yrkanden 


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


VoBo” från dagens månadsuppföljning 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 samman-


fattningen skickas till Kommunfullmäktige samt till kommunens revisorer 


för kännedom och finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 


 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt yrkande att 


diagrammet ”Antal dagar från beslut VoBo” från dagens månadsuppföljning 


skickas med till kommunfullmäktige för kännedom  och finner att 


omsorgsnämnden bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Kommunstyrelsen  


Akt 
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§ 168 Dnr 00018/2021  


Ärendegranskning delegeringsbeslut 
handläggarverksamheten socialtjänstlagen 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 äldreomsorg, enligt Socialtjänstlagen, SoL. Vid 


granskningen har granskningsmall myndighetsbeslut SoL använts. 


Granskningsmall är fastställd av Omsorgsförvaltningen. 


 


Syftet med ärendegranskningen är att bedöma om utredningen är rättssäker 


samt att skapa en samstämmighet i utredningar, bedömningar och beslut. 


Ärendegranskningen denna gång omfattar två beslut utifrån inkomna 


ansökningar om bistånd gällande äldreomsorg, enligt Socialtjänstlagen.    


 


Utredningarna bedöms vara rättssäkra.        


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 5 oktober 2021. 


Granskningsmall, bifall diarieförd oktober 2021. 


Granskningsmall, avslag diarieförd oktober 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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§ 169 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 november 2021 ligger en genomgång av protokoll 


och beslut från omsorgsnämnden till och med nämndsammanträdet den 20 


oktober 2021. 


 


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. 


 


Alla gällande uppdrag har utförts.             


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 8 november 2021. 


Sammanställning av omsorgsnämndens hantering av uppdrag från 


kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2019-2022 diarieförd 8 


november 2021.  


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 


29(35) 


Datum 


2021-11-17 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 170 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. Till grund för samman-


ställningen i november 2021 ligger en genomgång av protokoll och beslut 


från omsorgsnämnden till och med nämndsammanträdet den 20 oktober 


2021. 


 


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 


Förvaltningens skrivelse daterad 8 november 2021. 


Sammanställning av omsorgsnämndens uppdrag till förvaltningen 2019-2022 


diarieförd 8 november 2021.  


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 


30(35) 


Datum 


2021-11-17 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 171 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. 


Till grund för sammanställningen i november 2021 ligger en genomgång av 


protokoll och beslut från omsorgsnämnden till och med nämndsammanträdet 


den 20 oktober 2021.  


 


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. 


 


Omsorgsnämnden har gått igenom sammanställningen och är enade om att 


parallella processer gällande nytt Vård- och omsorgsboende pågår och att 


uppdraget till kommunstyrelsen gällande redovisning sjukfrånvaro dag 1-14 


är klar och detta uppdateras på sammanställningen.             


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 8 november 2021. 


Sammanställning av omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen och 


kommunfullmäktige diarieförd 8 november 2021.  


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 


31(35) 


Datum 


2021-11-17 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 172 Dnr 00011/2021  


Protokoll för kännedom 2021 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet           


Sammanfattning av ärendet 


 Protokoll KF 2021-10-25 § 122 Reglemente för arbetsmarknads- och 


socialnämnden har reviderats. 


 


 Protokoll KF 2021-10-25 § 118 Delårsbokslut januari-augusti 2021 för 


Ljusdals kommun 


 


Beslut 


1. Delårsrapport med helårsprognos för Ljusdals kommun avseende perioden  


    januari till augusti godkännes.  


 


2. Omsorgsnämnden samt arbetsmarknads- och socialnämnden anmodas att  


    åtgärda obalanser inför 2022.    


 


 Protokoll KS 2021-10-28 § 194 Regler för digital ärendehantering i 


dokument- och ärendehanteringssystemet Ciceron 


  


Beslut 


1. Regler för digital ärendehantering- Ciceron- antas. 


 


2. Reglerna ska följas från och med 1 januari 2022    


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 4 november 2021 


Protokoll KF 2021-10-25 § 118 Delårsbokslut januari - augusti 2021.  


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 


noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  


 







 


Omsorgsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


32(35) 


Datum 


2021-11-17 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Beslutsexpediering 


Akt 


 


 







 


Omsorgsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


33(35) 


Datum 


2021-11-17 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 173 Dnr 00008/2021  


Redovisning av delegeringsbeslut omsorgs-
förvaltningen 2021 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Delgivningen har noterats till protokollet           


Sammanfattning av ärendet 


Lista redovisas, diarieförd den 5 november 2021, över delegeringsbeslut 


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


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


(LSS) inom stöd och omsorg. 


 


Förvaltningschef Ingrid Sundström redovisar avslagsbeslut gällande ansökan 


om Vård- och omsorgsboende.            


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 4 november 2021. 


Delegeringsbeslut oktober - översikt diarieförd 5 november 2021.  


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att delgivningen har 


noterats till protokollet och finner att nämnden bifaller detta. 


 


Beslutsexpediering  


Akt 


 


 







 


Omsorgsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


34(35) 


Datum 


2021-11-17 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 174 Dnr 00009/2021  


Ärenden för kännedom 2021 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet           


Sammanfattning av ärendet 


Funktionshinderfrågor: Digital nationell två-dagarskonferens: 


 


1-2 december bjuder Sveriges länsstyrelser och Myndigheten för delaktighet 


in till digital konferens. Konferensen är kostnadsfri och öppen för alla.  


 


Med konferensen uppmärksammar arrangörerna den internationella 


Funktionshinderdagen som infaller den 3 december 2021.           


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 15 november 2021.  


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 


35(35) 


Datum 


2021-11-17 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 175 Dnr 00034/2019  


Ledamöternas övriga frågor  


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet     


Sammanfattning av ärendet 


Marie-Louise Hellström (LB) ställer frågor kring vaccination av anställda 


inom omsorgen och besökares skyddsutrustning vid besök på vård- och 


omsorgsboenden.  


 


      


 


 





