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§ 12 Dnr 00001/2023  

Godkännande av dagordning 2023 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Dagordningen godkänns med ändringen att ärende 8 Medborgarförslag  

    gällande arbetsskor för vårdanställda, yrkande utgår 

Yrkanden 

Maud Jonsson (L) yrkar på att ärende 8 Medborgarförslag gällande 

arbetsskor för vårdanställda, yrkande utgår.      

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt yrkande att 

ärende 8 Medborgarförslag gällande arbetsskor för vårdanställda, yrkande 

utgår. Ordförande finner att nämnden bifaller detta.     

Beslutsexpediering 

Akt     
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§ 13 Dnr 00002/2023  

Förvaltningschefen informerar 2023 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet           

Sammanfattning av ärendet 

 Arbete med budget pågår 

 Brobygget, presentation 

 Analysgrupper Agenda 2030 

 Planering inför sommaren och vikarier 

 Humana Assistans 

 Rekryteringar 

 Muntlig redovisning, statistik för utvecklingen kring våra vård- och 

omsorgsplatser, både när det kommer till utvecklingen av kö och 

utredningar samt tillgängliga platser.             

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 10 februari 2023. 

Presentation Brobygget diarieförd 10 februari 2023.  

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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§ 14 Dnr 00097/2021  

Internkontrollplan 2022 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Rapporten godkänns          

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsnämndens internkontrollplan för 2022 har följts upp. 

 

Internkontrollplanen innehåller 19 olika kontrollpunkter. Två kontroller har 

inte utförts enligt plan. Dessa punkter är: 

 

 Kompetensförsörjningsplan som inte finns – som ska tillse god 

personalförsörjning. Behoven följs dock löpande. Se punkt 3.10. 

 Kvalitetsuppföljningar som inte har gjorts under 2022 i efterdyningar 

av pandemin – som ska följa upp att styrdokument är kända och följs 

i verksamheterna. Se punkt 3.14. 

 

Utfallet för de flesta av punkterna är separat rapporterade i omsorgsnämnden 

under 2022 och resultaten av kontrollerna finns i dessa rapporter. För några 

av kontrollerna finns resultatet direkt i bifogad internkontrollrapport; se 

punkterna 3.17, 3.18 och 3.19.             

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 30 januari 2023. 

Internkontrollrapport OF 2022 diarieförd 30 januari 2023.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgs-

förvaltningens förslag om godkännande av Internkontrollrapporten 2022 och 

finner att nämnden bifaller detta. 

Beslutsexpediering 

Kommunstyrelsen 

Akt 
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§ 15 Dnr 00082/2022  

Internkontrollplan 2023 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Internkontrollplanen för 2023 godkänns  

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsnämnden har enligt kommunallagen ansvar för att säkerställa en 

god internkontroll inom sitt ansvarsområde. Ansvaret innebär bland annat att 

anta en plan för internkontroll samt att styra och löpande följa upp det 

interna kontrollsystemet inom nämndens verksamheter. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 1 februari 2023. 

Internkontrollplan OF 2023 diarieförd 1 februari 2023.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till 

omsorgsförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  

Beslutsexpediering 

Kommunstyrelsen 

Akt 
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§ 16 Dnr 00002/2022  

Årsbokslut 2022 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Omsorgsnämnden godkänner bokslutet 2022 avseende drift 

 

2. Omsorgsnämnden godkänner bokslutet 2022 avseende investeringar 

 

3. Omsorgsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen, tertialrapport 3 för   

    2022            

Sammanfattning av ärendet 

Helårsbokslut 2022 

 

Med utgångspunkt i redovisningen per 31 december 2022 har ett 

helårsbokslut gjorts för Omsorgsnämnden. Bokslutet visar på ett underskott 

mot budget om 3,4 miljoner kronor för drift och ett överskott mot budget på 

investeringar om 0,4 miljoner kronor.  

 

Omsorgsnämnden gick in i året med en ofördelad besparing på 6,4 miljoner 

kronor. Utöver det så är det framförallt köp av platser inom socialpsykiatri 

och höga sjukfrånvarokostnader som påverkat bokslutet negativt. Bokslutet 

innehåller även personalkostnader av engångskaraktär som har påverkat 

negativt med 3 miljoner kronor.  

 

Under 2022 erhölls statsbidrag för arbete utfört 2020/2021 med att minska 

användningen av timanställda till fördel för tillsvidareanställningar. I början 

av året erhölls ersättning från försäkringskassan för höga sjuklöner. Dessa 

båda intäkter var obudgeterade och påverkar bokslutet positivt med 12 

miljoner kronor.   

 

Arbetet under 2023 kommer att präglas av brobygget där det vi gör en 

satsning på att arbeta in ett nytt sätt att hantera äldre- samt stöd och omsorg 

och dess pågående utmaningar som vi ser blir större för varje år. Vi som 

arbetsplats behöver attrahera yrkesutövande, ta tillvara på den kompetens vi 

idag har samt påskynda processen med införandet av välfärdsteknik. För att 

möta utmaningarna plattar vi till beslutsprocessen i organisationen och ökar 

medarbetarnas delaktighet genom att involvera dem i de uppdrag som 
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hanteras, inom ramen för en utvecklingsgrupp med representanter från 

enheterna och fackförbunden.  

 

Verksamhetskommentarer 

 

Omsorgsnämndens politiska verksamhet visar ett överskott. 

 

Verksamhetsstöd och biståndshandläggning redovisar ett underskott som 

beror på inhyrd bemanning inom enheten för myndighet. 

 

Färdtjänst och glesbygdsservice visar ett mindre överskott. Resorna har ökat 

under året men är ännu inte i nivå med de resor som var innan pandemin.  

 

Intraprenaden i Ramsjö visar på ett underskott till följd av höga kostnader 

inom hemtjänst och särskilt boende.  

 

Stöd och omsorg redovisar ett underskott om totalt 2 miljoner kronor. 

 

Gruppbostäder inom SO gör ett underskott på grund av ett ökat 

omvårdnadsbehov. 

 

Personlig assistans gör ett underskott på grund av tillkommande ärenden 

under året som ej varit budgeterade. 

 

Socialpsykiatrin visar ett underskott på köpta platser.  

 

Stöd och omsorg övrigt visar ett överskott. 

 

Hantverkargården har arbetat effektivt med personalplanering, utfall på 

habiliteringsersättning har varit lägre än budgeterat. Fritidsverksamheten har 

inte varit aktiv första delen av året, pandemieffekt. Lägre personalkostnader 

för ledning inom stöd och omsorg då flera rekryteringar har gjort under året 

och ledningen ej varit fulltalig. 

 

Äldreomsorgen visar ett underskott om totalt 1 miljon kronor.   

 

Vård- och omsorgsboenden visar ett relativt stort underskott. Underskottet 

byggdes framförallt upp under första halvan av 2022. Enheterna hade det då 

extra tufft med sjukfrånvaro och kohortvård vilket utmynnade i övertider. 

Det finns fortfarande avvikelser kvar att hantera men det råder en spridning 

mellan enheterna. Den största utmaningen är sjukfrånvaron följt av övertider 

samt att hantera heltider.  
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Hemtjänsten har under 2022 haft en stabil mängd insatser, räknat i 

schablontid. Den ökning av utförd tid som budgeterades för 2022 uteblev. 

Bokslutet för hemtjänsten visar på ett överskott som härrör sig mindre 

mängd timmar beslutade än det budgeterade. Ute på enheterna finns dock 

negativa avvikelser, även här finns viss spridning mellan enheterna men alla 

har en utmaning med att hålla budget. Under 2022 har bilkostnader gått upp 

över budget men de största avvikelserna hittar man i sjukfrånvaro och 

övertider samt att det krävs mer arbetad tid för varje timme hos ”mottagaren 

av hemtjänst” än budgeterat. Det sistnämnda beror delvis på svårigheter att 

få till planeringen tillsammans med heltider.  

 

Hemsjukvården redovisar ett underskott, vi har haft brist på ordinarie 

sjuksköterskor under året som har skapat övertidsarbete och inhyrd 

bemanning.  

 

Övrigt posten visar ett överskott som främst återfinns inom dag-

verksamheten. Alla enheter, förutom den som har verksamhet för personer 

med demenssjukdom har haft en lägre efterfrågan än den som var 

budgeterad. Lägre behov än budgeterat gäller också för verksamheten Trygg 

Hemgång som har en positiv avvikelse för 2022. Det finns även en del extra 

intäkter från statsbidrag som inte var budgeterat.  

 

Detta möts till viss del av högre kostnader än budgeterat hos 

bemanningsenheten. Här ses kostnader som ej flyttats ut på enheterna i den 

omfattning det borde samt att budgeten varit för låg.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 14 februari 2023. 

Årsbokslut ON 2022 Drift diarieförd 14 februari 2023. 

Årsbokslut ON 2022 Investeringar diarieförd 14 februari 2023. 

Tertialrapport 3, Verksamhetsberättelse ON 2022 diarieförd 30 januari 2023.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgs-

förvaltningens förslag att godkänna bokslut 2022 avseende drift och finner 

att nämnden bifaller detta. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgs-

förvaltningens förslag att godkänna bokslut 2022 avseende investering och 

finner att nämnden bifaller detta. 
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Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgs-

förvaltningens förslag att godkänna verksamhetsberättelsen, tertialrapport 3 

för 2022 och finner att nämnden bifaller detta. 

Beslutsexpediering 

Kommunstyrelsen 

Akt 
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§ 17 Dnr 00100/2021  

Budget 2023 samt ELP 2024-2025 och verksamhetsplan 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Antar förslaget till detaljbudget för drift 2023 samt ELP 2024-2025 

 

2. Antar förslaget till investering för 2023 samt ELP 2024-2025 

 

3 Antar förslaget till verksamhetsplan 2023           

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen beskriver i medföljande dokument hur den ram som tilldelats 

av Kommunfullmäktige för 2023 fördelats till de olika verksamheterna.  

 

Nämnden har tidigare tagit beslut om budgetfördelningen på två positioner 

vilket innebär att man inte tagit beslut om hur budgeten fördelats inom t.ex. 

Äldreomsorgen, med vissa undantag.   

 

Omsorgsförvaltningens budgetförslag för 2023 innehåller statsbidrag på     

22 miljoner kronor som bidrar till att undvika besparingar som annars hade 

varit nödvändiga. Hur dessa bidrag ser ut 2024 är tyvärr inte helt tydligt eller 

färdiganalyserat. 

 

Den budget som har lagts för 2023 behöver därför spegla det tuffare 

ekonomiska läge som bedöms komma de närmsta åren dock utan att lägga 

besparingskrav (utöver att hålla befintlig budget) på verksamheterna. 

 

Utöver de statsbidrag som anges ovan finns det även statsbidrag som 

förvaltningen ämnar söka för att möjliggöra andra satsningar under året. 

 

Av ramökning på 31,8 miljoner kronor har ca 3% gått till en 

omställningsbuffert, 5% gått till ”utökad” verksamhet som bedöms ge 

kostnadsminskningar på sikt, 14% har gått till buffert och resterande till 

kostnadsuppräkningar på befintlig verksamhet. Målsättningen för 

budgetprocessen 2023 var att lägga 1% av ramen som en buffert, 

budgetförslaget når nästan dit, 0,93%.     
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Förslag till detaljbudget 2023 är informerad 20230126 enligt MBL 19 

tillsammans med riskbedömning och handlingsplan och förslaget till 

detaljbudget 2023 är förhandlad 20230201 enligt MBL 11 med berörda 

fackliga organisationer. 

 

Omsorgsförvaltningen har upprättat verksamhetsplan för 2023. 

 

Nämnden ansvarar för att löpande följa upp och analysera utvecklingen inom 

sitt verksamhetsområde. Förvaltningen ansvarar för genomförandet och 

omsätter planerna i praktisk handling.       

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad14 februari 2023. 

Driftsbudget ON 2023 diarieförd 18 januari 2023. 

Budget investeringar ON 2023 diarieförd 16 februari 2023. 

Verksamhetsplan Omsorgsnämnden 2023 diarieförd 9 februari 2023. 

Protokoll MBL 19 2023 01 26 detaljbudget 2023 

Protokoll MBL 11 2023 02 01 Detaljbudget 2023 

Riskbedömning och handlingsplan 2023 01 26 budget 2023  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till förvaltningens 

förslag att detaljbudget för drift 2023 samt ELP 2024-2025 antas och finner 

att omsorgsnämnden bifaller detta. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till förvaltningens 

förslag att investering för 2023 samt ELP 2024-2025 antas och finner att 

omsorgsnämnden bifaller detta. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till förvaltningens 

förslag till verksamhetsplan 2023 antas och finner att nämnden bifaller detta.  

Beslutsexpediering 

Kommunstyrelsen 

Akt 

 

 

Protokoll ON 2023-02-22
(Signerat, SHA-256 8CF9093A4E75074140BA4628E8E1328F76D0A3B22BFC3CFBBE659757C69E261D)

Sida 13 av 23



 

Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

14(22) 

Datum 

2023-02-22 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 18 Dnr 00024/2023  

Budget 2024 samt ELP 2025-2026. Inspel 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Inspel till budgetdialog godkänns 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen lägger fram ett förslag för det inspel som ska göras på 

budgetdialogen 1 mars 2023. Inspelet ska beskriva hur nämnden bedömer 

sina utmaningar och möjligheter inför 2024 och vad det får för konsekvenser 

på rambehov.  

 

Inspelet ska lyfta fram sådant som inte redan hanteras i kommunens 

resursfördelningsmodell.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 15 februari 2023. 

Inspel budgetdialog diarieförd 15 februari 2023. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgs-

förvaltningens förslag att inspel till budgetdialog godkänns och finner att 

omsorgsnämnden bifaller detta.  

Beslutsexpediering 

Kommunstyrelsen 

Akt 
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§ 19 Dnr 00087/2022  

Yttrande på motion från Maud Jonsson (L) om 
eltandemcyklar till alla äldreboenden (SÄBO) i Ljusdals 
kommun 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Yttrandet godkänns med förbehåll om budgettillskott            

Sammanfattning av ärendet 

Yttrande 
 

En motion har inkommit från Maud Jonsson (L) om eltandemcyklar till alla 

äldreboenden (SÄBO) i Ljusdals kommun. 

 

Det finns eltandemcyklar som köpts in av andra kommuner som möjliggör 

för äldre personer, boendes på exempelvis SÄBO att med hjälp av personal, 

att få åtnjuta naturnära upplevelser. Utöver den friska luften ges det också 

chans till fysisk träning på en nivå som går att anpassa den äldre.  

 

Omsorgsförvaltningen ställer sig positiv till införande av eltandemcyklar till 

Ljusdal kommuns särskilda boenden. Att få variation i sin vardag är viktigt i 

livets alla skeenden liksom frisk luft, motion och D-vitamin ger en stärkt 

hälsa. Det finns en möjlighet för den som är passagerare (den äldre) att 

trampa så mycket som den förmår. Cykeln rör sig framåt i övrigt med hjälp 

av personal och el. En god hälsa för den äldre underlättar för våra 

medarbetare och att få röra sig ute i naturen kan vara en större motivation för 

den äldre än att vara i träningslokalen. Mot bakgrund av att det i Ljusdals 

kommun dessutom är svårrekryterat med fysioterapeuter så kan det också 

vara ett skäl att införskaffa eltandemcyklar i förebyggande syfte. 

 

Kostnaden för införskaffande om eltandemcyklar till berörda, vilket bedöms 

vara fastigheterna i; Färila, Järvsö, Tallnoret, Backsippan, Källbacka och 

Slottegruppen inom Ljusdals kommun, skulle uppgå till en ungefärlig 

summa av 720 000 kronor plus moms (en ”Parcykel Pegasus” fullt utrustad 

vad som krävs för användning på ett SÄBO kostar cirka 90 000 kronor 

exklusive moms. Parcykel PEGASUS - Trident).  
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Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

16(22) 

Datum 

2023-02-22 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Denna utgift finns inte budgeterad 2023. För att köpa in eltandemcyklar till 

SÄBO i Ljusdals kommun behöver Omsorgsnämnden omfördela eller 

ansöka om att utöka nämndens budget.              

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 13 februari 2023. 

Motion från Maud Jonsson (L) om eltandemcyklar till alla äldreboenden 

(SÄBO) i Ljusdals kommun diarieförd 20 december 2022. 

Protokoll KF 2022-11-28 § 153 Motion från Maud Jonsson (L) om 

eltandemcyklar till alla äldreboenden (SÄBO) i Ljusdals kommun. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgs-

förvaltningens förslag till yttrande och finner att nämnden bifaller detta 

Beslutsexpediering 

Kommunstyrelsen 

Akt 
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Sida 

17(22) 

Datum 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 20 Dnr 00048/2022  

Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering 
enligt 16 kap 6f § socialtjänstlagen 2022 kvartal 4 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 

 

2. Sammanfattningen skickas till Kommunfullmäktige samt till kommunens  

    revisorer för kännedom.  

Sammanfattning av ärendet 

För 4:e kvartalet 2022 fanns totalt 10 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: Två ärenden inrapporterade. Båda har tackat nej 

till erbjudande. 

 

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§10 Daglig verksamhet: Ett ärende inrapporterat. Verkställt i annan 

kommun 

 

9§9 Boende med särskild service: Två ärenden inrapporterat. En har blivit 

erbjuden lägenhet vid två tillfällen, men tackat nej. En har återtagit sitt 

beslut.  

 

9§2 Personlig assistans: Två ärenden inrapporterade. En har överklagat till 

förvaltningsrätten och väntar på besked. En har ej accepterat föreslagen 

personal, verkställs med hemtjänst. 
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18(22) 

Datum 

2023-02-22 
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9§6 Korttidsvistelse i form av stödfamilj: Ett ärende inrapporterat. Har själva 

föreslagit familj men ej tagit kontakt med dem. 

 

9§4 Kontaktperson: Har ej gått att verkställa på grund av hälsoskäl. 

 

Ärendet ajournerades och återupptogs efter en kort stund. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 19 januari 2023.  

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. 

Beslutsexpediering 

Kommunstyrelsen 

Revisorer 

Akt 
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PROTOKOLL 

Sida 

19(22) 

Datum 

2023-02-22 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 21 Dnr 00004/2023  

Redovisning av delegeringsbeslut 
omsorgsförvaltningen 2023 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Omsorgsnämnden är delgivna           

Sammanfattning av ärendet 

Lista redovisas, diarieförd den 9 februari 2023, över delegeringsbeslut 

fattade i januari 2023 enligt socialtjänstlagen (SoL) inom äldreomsorg och 

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

(LSS) inom stöd och omsorg             

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 9 februari 2023. 

Delegeringsbeslut januari - översikt diarieförd 9 februari 2023.  

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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Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

20(22) 

Datum 

2023-02-22 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 22 Dnr 00005/2023  

Ärenden för kännedom 2023 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet           

Sammanfattning av ärendet 

Till omsorgsnämndens sammanträde i februari finns följande ärenden för 

kännedom: 

 

Val av revisorer till revisionsnämnden för granskning av kommunens 

räkenskaper och förvaltning har skett. Ansvarig för protokolläsning gällande 

omsorgsnämnden är Björn Brink och Jan Hedlund, extern revisor är Mikael 

Lindberg KPMG. 

 

Den 26 januari 2023 inkom en remiss gällande en motion om arbetet 

gällande HBTQI-frågor från kommunstyrelsen. Information på 

omsorgsnämnden i februari och yttrande till kommunstyrelsen på 

sammanträdet den 22 mars.      

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 14 februari 2023. 

Tjänsteskrivelse kommunstyrelsen Uppdrag gällande HBTQI diarieförd 26 

januari 2023. 

Hbtqi-kartläggning: Kartläggning över Ljusdals kommuns arbete samt 

medvetenhet kring hbtqi-grupper och individers lika rättigheter och 

möjligheter diarieförd 26 januari 2023. 

Beslut KF 2022-06-20 § 92 Motion från William Våhlberg (C) om HBTQ-

representation diarieförd 26 januari 2023.  

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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§ 23 Dnr 00006/2023  

Protokoll för kännedom 2023 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet          

Sammanfattning av ärendet 

Till omsorgsnämnden i februari finns följande protokoll för kännedom: 

 

Protokoll KS 2023-02-09 § 40 Initiativärende: Nybyggnation Vård- och 

omsorgsboende  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Kommunstyrelsens beslut från den 1 oktober 2020 § 146 upphävs. 

 

2. Kommunchefen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för en    

    upphandling och projektering av ett nytt demensboende på Tallnoret.  

  

3. Underlaget till kommunstyrelsen ska innehålla kvalitetssäkrat utformade    

    skisser. Underlaget ska även passera omsorgsnämnden för yttrande.           

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 16 februari 2023. 

Protokoll KS 2023-02-09 § 40 Initiativärende: Nybyggnation Vård- och 

omsorgsboende 

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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§ 24 Dnr 00007/2023  

Ledamöternas övriga frågor  

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats     

Sammanfattning av ärendet 

 Elisabet Thorén (C) och Marie-Louise Hellström (LB) ställer frågor 

om Ung omsorg – möten mellan generationer som finns i flera 

kommuner och prao som kan inspirera framtidens medarbetare.  

 

 Kristoffer Kavallin (MP) ställer en fråga om vi tittar på 

Söderhamsmodellen  - frivillighet gällande delade turer i 

hemtjänsten.  

 

Biträdande förvaltningschef Tanja Torbjörnsdotter Westerblom berättar att 

kontakt har tagits med Ung omsorg och en kommun för information. 

Förvaltningen är bekant med Söderhamnsmodellen och även där finns 

kontaktvägar.   

Beslutsexpediering 

Akt      
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Plats och tid Ljusdalssalen, onsdagen den 22 februari 2023 klockan 08:30 


Beslutande Ledamöter 


Maud Jonsson (L), Ordförande 


Marie-Louise Hellström (LB), 1:e vice ordförande 


Thomas Evensson (M) 


Jens Furuskog (SD) 


Kristoffer Kavallin (MP) ersättare för Per Gunnar Larsson (S) 


Birgitta Backman (S) 


Elisabet Thorén (C) 


 
 Ej tjänstgörande ersättare 


Sven Persson (SD) 


Sarah Andersson (L) 


 
Övriga deltagande Ingrid Sundström, förvaltningschef 


Tanja Torbjörnsdotter Westerblom, biträdande förvaltningschef 


Carina Adestam, controller § 16-18 
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Kristina, Bergström, nämndsekreterare  
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§ 12 Dnr 00001/2023  


Godkännande av dagordning 2023 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Dagordningen godkänns med ändringen att ärende 8 Medborgarförslag  


    gällande arbetsskor för vårdanställda, yrkande utgår 


Yrkanden 


Maud Jonsson (L) yrkar på att ärende 8 Medborgarförslag gällande 


arbetsskor för vårdanställda, yrkande utgår.      


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt yrkande att 


ärende 8 Medborgarförslag gällande arbetsskor för vårdanställda, yrkande 


utgår. Ordförande finner att nämnden bifaller detta.     


Beslutsexpediering 


Akt     
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§ 13 Dnr 00002/2023  


Förvaltningschefen informerar 2023 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet           


Sammanfattning av ärendet 


 Arbete med budget pågår 


 Brobygget, presentation 


 Analysgrupper Agenda 2030 


 Planering inför sommaren och vikarier 


 Humana Assistans 


 Rekryteringar 


 Muntlig redovisning, statistik för utvecklingen kring våra vård- och 


omsorgsplatser, både när det kommer till utvecklingen av kö och 


utredningar samt tillgängliga platser.             


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 10 februari 2023. 


Presentation Brobygget diarieförd 10 februari 2023.  


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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§ 14 Dnr 00097/2021  


Internkontrollplan 2022 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Rapporten godkänns          


Sammanfattning av ärendet 


Omsorgsnämndens internkontrollplan för 2022 har följts upp. 


 


Internkontrollplanen innehåller 19 olika kontrollpunkter. Två kontroller har 


inte utförts enligt plan. Dessa punkter är: 


 


 Kompetensförsörjningsplan som inte finns – som ska tillse god 


personalförsörjning. Behoven följs dock löpande. Se punkt 3.10. 


 Kvalitetsuppföljningar som inte har gjorts under 2022 i efterdyningar 


av pandemin – som ska följa upp att styrdokument är kända och följs 


i verksamheterna. Se punkt 3.14. 


 


Utfallet för de flesta av punkterna är separat rapporterade i omsorgsnämnden 


under 2022 och resultaten av kontrollerna finns i dessa rapporter. För några 


av kontrollerna finns resultatet direkt i bifogad internkontrollrapport; se 


punkterna 3.17, 3.18 och 3.19.             


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 30 januari 2023. 


Internkontrollrapport OF 2022 diarieförd 30 januari 2023.  


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgs-


förvaltningens förslag om godkännande av Internkontrollrapporten 2022 och 


finner att nämnden bifaller detta. 


Beslutsexpediering 


Kommunstyrelsen 


Akt 
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§ 15 Dnr 00082/2022  


Internkontrollplan 2023 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Internkontrollplanen för 2023 godkänns  


Sammanfattning av ärendet 


Omsorgsnämnden har enligt kommunallagen ansvar för att säkerställa en 


god internkontroll inom sitt ansvarsområde. Ansvaret innebär bland annat att 


anta en plan för internkontroll samt att styra och löpande följa upp det 


interna kontrollsystemet inom nämndens verksamheter. 


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 1 februari 2023. 


Internkontrollplan OF 2023 diarieförd 1 februari 2023.  


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till 


omsorgsförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  


Beslutsexpediering 


Kommunstyrelsen 


Akt 
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§ 16 Dnr 00002/2022  


Årsbokslut 2022 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Omsorgsnämnden godkänner bokslutet 2022 avseende drift 


 


2. Omsorgsnämnden godkänner bokslutet 2022 avseende investeringar 


 


3. Omsorgsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen, tertialrapport 3 för   


    2022            


Sammanfattning av ärendet 


Helårsbokslut 2022 


 


Med utgångspunkt i redovisningen per 31 december 2022 har ett 


helårsbokslut gjorts för Omsorgsnämnden. Bokslutet visar på ett underskott 


mot budget om 3,4 miljoner kronor för drift och ett överskott mot budget på 


investeringar om 0,4 miljoner kronor.  


 


Omsorgsnämnden gick in i året med en ofördelad besparing på 6,4 miljoner 


kronor. Utöver det så är det framförallt köp av platser inom socialpsykiatri 


och höga sjukfrånvarokostnader som påverkat bokslutet negativt. Bokslutet 


innehåller även personalkostnader av engångskaraktär som har påverkat 


negativt med 3 miljoner kronor.  


 


Under 2022 erhölls statsbidrag för arbete utfört 2020/2021 med att minska 


användningen av timanställda till fördel för tillsvidareanställningar. I början 


av året erhölls ersättning från försäkringskassan för höga sjuklöner. Dessa 


båda intäkter var obudgeterade och påverkar bokslutet positivt med 12 


miljoner kronor.   


 


Arbetet under 2023 kommer att präglas av brobygget där det vi gör en 


satsning på att arbeta in ett nytt sätt att hantera äldre- samt stöd och omsorg 


och dess pågående utmaningar som vi ser blir större för varje år. Vi som 


arbetsplats behöver attrahera yrkesutövande, ta tillvara på den kompetens vi 


idag har samt påskynda processen med införandet av välfärdsteknik. För att 


möta utmaningarna plattar vi till beslutsprocessen i organisationen och ökar 


medarbetarnas delaktighet genom att involvera dem i de uppdrag som 
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hanteras, inom ramen för en utvecklingsgrupp med representanter från 


enheterna och fackförbunden.  


 


Verksamhetskommentarer 


 


Omsorgsnämndens politiska verksamhet visar ett överskott. 


 


Verksamhetsstöd och biståndshandläggning redovisar ett underskott som 


beror på inhyrd bemanning inom enheten för myndighet. 


 


Färdtjänst och glesbygdsservice visar ett mindre överskott. Resorna har ökat 


under året men är ännu inte i nivå med de resor som var innan pandemin.  


 


Intraprenaden i Ramsjö visar på ett underskott till följd av höga kostnader 


inom hemtjänst och särskilt boende.  


 


Stöd och omsorg redovisar ett underskott om totalt 2 miljoner kronor. 


 


Gruppbostäder inom SO gör ett underskott på grund av ett ökat 


omvårdnadsbehov. 


 


Personlig assistans gör ett underskott på grund av tillkommande ärenden 


under året som ej varit budgeterade. 


 


Socialpsykiatrin visar ett underskott på köpta platser.  


 


Stöd och omsorg övrigt visar ett överskott. 


 


Hantverkargården har arbetat effektivt med personalplanering, utfall på 


habiliteringsersättning har varit lägre än budgeterat. Fritidsverksamheten har 


inte varit aktiv första delen av året, pandemieffekt. Lägre personalkostnader 


för ledning inom stöd och omsorg då flera rekryteringar har gjort under året 


och ledningen ej varit fulltalig. 


 


Äldreomsorgen visar ett underskott om totalt 1 miljon kronor.   


 


Vård- och omsorgsboenden visar ett relativt stort underskott. Underskottet 


byggdes framförallt upp under första halvan av 2022. Enheterna hade det då 


extra tufft med sjukfrånvaro och kohortvård vilket utmynnade i övertider. 


Det finns fortfarande avvikelser kvar att hantera men det råder en spridning 


mellan enheterna. Den största utmaningen är sjukfrånvaron följt av övertider 


samt att hantera heltider.  
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Hemtjänsten har under 2022 haft en stabil mängd insatser, räknat i 


schablontid. Den ökning av utförd tid som budgeterades för 2022 uteblev. 


Bokslutet för hemtjänsten visar på ett överskott som härrör sig mindre 


mängd timmar beslutade än det budgeterade. Ute på enheterna finns dock 


negativa avvikelser, även här finns viss spridning mellan enheterna men alla 


har en utmaning med att hålla budget. Under 2022 har bilkostnader gått upp 


över budget men de största avvikelserna hittar man i sjukfrånvaro och 


övertider samt att det krävs mer arbetad tid för varje timme hos ”mottagaren 


av hemtjänst” än budgeterat. Det sistnämnda beror delvis på svårigheter att 


få till planeringen tillsammans med heltider.  


 


Hemsjukvården redovisar ett underskott, vi har haft brist på ordinarie 


sjuksköterskor under året som har skapat övertidsarbete och inhyrd 


bemanning.  


 


Övrigt posten visar ett överskott som främst återfinns inom dag-


verksamheten. Alla enheter, förutom den som har verksamhet för personer 


med demenssjukdom har haft en lägre efterfrågan än den som var 


budgeterad. Lägre behov än budgeterat gäller också för verksamheten Trygg 


Hemgång som har en positiv avvikelse för 2022. Det finns även en del extra 


intäkter från statsbidrag som inte var budgeterat.  


 


Detta möts till viss del av högre kostnader än budgeterat hos 


bemanningsenheten. Här ses kostnader som ej flyttats ut på enheterna i den 


omfattning det borde samt att budgeten varit för låg.  


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 14 februari 2023. 


Årsbokslut ON 2022 Drift diarieförd 14 februari 2023. 


Årsbokslut ON 2022 Investeringar diarieförd 14 februari 2023. 


Tertialrapport 3, Verksamhetsberättelse ON 2022 diarieförd 30 januari 2023.  


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgs-


förvaltningens förslag att godkänna bokslut 2022 avseende drift och finner 


att nämnden bifaller detta. 


 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgs-


förvaltningens förslag att godkänna bokslut 2022 avseende investering och 


finner att nämnden bifaller detta. 
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Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgs-


förvaltningens förslag att godkänna verksamhetsberättelsen, tertialrapport 3 


för 2022 och finner att nämnden bifaller detta. 


Beslutsexpediering 


Kommunstyrelsen 


Akt 
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§ 17 Dnr 00100/2021  


Budget 2023 samt ELP 2024-2025 och verksamhetsplan 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Antar förslaget till detaljbudget för drift 2023 samt ELP 2024-2025 


 


2. Antar förslaget till investering för 2023 samt ELP 2024-2025 


 


3 Antar förslaget till verksamhetsplan 2023           


Sammanfattning av ärendet 


Förvaltningen beskriver i medföljande dokument hur den ram som tilldelats 


av Kommunfullmäktige för 2023 fördelats till de olika verksamheterna.  


 


Nämnden har tidigare tagit beslut om budgetfördelningen på två positioner 


vilket innebär att man inte tagit beslut om hur budgeten fördelats inom t.ex. 


Äldreomsorgen, med vissa undantag.   


 


Omsorgsförvaltningens budgetförslag för 2023 innehåller statsbidrag på     


22 miljoner kronor som bidrar till att undvika besparingar som annars hade 


varit nödvändiga. Hur dessa bidrag ser ut 2024 är tyvärr inte helt tydligt eller 


färdiganalyserat. 


 


Den budget som har lagts för 2023 behöver därför spegla det tuffare 


ekonomiska läge som bedöms komma de närmsta åren dock utan att lägga 


besparingskrav (utöver att hålla befintlig budget) på verksamheterna. 


 


Utöver de statsbidrag som anges ovan finns det även statsbidrag som 


förvaltningen ämnar söka för att möjliggöra andra satsningar under året. 


 


Av ramökning på 31,8 miljoner kronor har ca 3% gått till en 


omställningsbuffert, 5% gått till ”utökad” verksamhet som bedöms ge 


kostnadsminskningar på sikt, 14% har gått till buffert och resterande till 


kostnadsuppräkningar på befintlig verksamhet. Målsättningen för 


budgetprocessen 2023 var att lägga 1% av ramen som en buffert, 


budgetförslaget når nästan dit, 0,93%.     
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Förslag till detaljbudget 2023 är informerad 20230126 enligt MBL 19 


tillsammans med riskbedömning och handlingsplan och förslaget till 


detaljbudget 2023 är förhandlad 20230201 enligt MBL 11 med berörda 


fackliga organisationer. 


 


Omsorgsförvaltningen har upprättat verksamhetsplan för 2023. 


 


Nämnden ansvarar för att löpande följa upp och analysera utvecklingen inom 


sitt verksamhetsområde. Förvaltningen ansvarar för genomförandet och 


omsätter planerna i praktisk handling.       


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad14 februari 2023. 


Driftsbudget ON 2023 diarieförd 18 januari 2023. 


Budget investeringar ON 2023 diarieförd 16 februari 2023. 


Verksamhetsplan Omsorgsnämnden 2023 diarieförd 9 februari 2023. 


Protokoll MBL 19 2023 01 26 detaljbudget 2023 


Protokoll MBL 11 2023 02 01 Detaljbudget 2023 


Riskbedömning och handlingsplan 2023 01 26 budget 2023  


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till förvaltningens 


förslag att detaljbudget för drift 2023 samt ELP 2024-2025 antas och finner 


att omsorgsnämnden bifaller detta. 


 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till förvaltningens 


förslag att investering för 2023 samt ELP 2024-2025 antas och finner att 


omsorgsnämnden bifaller detta. 


 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till förvaltningens 


förslag till verksamhetsplan 2023 antas och finner att nämnden bifaller detta.  


Beslutsexpediering 


Kommunstyrelsen 


Akt 
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§ 18 Dnr 00024/2023  


Budget 2024 samt ELP 2025-2026. Inspel 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Inspel till budgetdialog godkänns 


Sammanfattning av ärendet 


Förvaltningen lägger fram ett förslag för det inspel som ska göras på 


budgetdialogen 1 mars 2023. Inspelet ska beskriva hur nämnden bedömer 


sina utmaningar och möjligheter inför 2024 och vad det får för konsekvenser 


på rambehov.  


 


Inspelet ska lyfta fram sådant som inte redan hanteras i kommunens 


resursfördelningsmodell.  


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 15 februari 2023. 


Inspel budgetdialog diarieförd 15 februari 2023. 


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgs-


förvaltningens förslag att inspel till budgetdialog godkänns och finner att 


omsorgsnämnden bifaller detta.  


Beslutsexpediering 


Kommunstyrelsen 


Akt 
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§ 19 Dnr 00087/2022  


Yttrande på motion från Maud Jonsson (L) om 
eltandemcyklar till alla äldreboenden (SÄBO) i Ljusdals 
kommun 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Yttrandet godkänns med förbehåll om budgettillskott            


Sammanfattning av ärendet 


Yttrande 
 


En motion har inkommit från Maud Jonsson (L) om eltandemcyklar till alla 


äldreboenden (SÄBO) i Ljusdals kommun. 


 


Det finns eltandemcyklar som köpts in av andra kommuner som möjliggör 


för äldre personer, boendes på exempelvis SÄBO att med hjälp av personal, 


att få åtnjuta naturnära upplevelser. Utöver den friska luften ges det också 


chans till fysisk träning på en nivå som går att anpassa den äldre.  


 


Omsorgsförvaltningen ställer sig positiv till införande av eltandemcyklar till 


Ljusdal kommuns särskilda boenden. Att få variation i sin vardag är viktigt i 


livets alla skeenden liksom frisk luft, motion och D-vitamin ger en stärkt 


hälsa. Det finns en möjlighet för den som är passagerare (den äldre) att 


trampa så mycket som den förmår. Cykeln rör sig framåt i övrigt med hjälp 


av personal och el. En god hälsa för den äldre underlättar för våra 


medarbetare och att få röra sig ute i naturen kan vara en större motivation för 


den äldre än att vara i träningslokalen. Mot bakgrund av att det i Ljusdals 


kommun dessutom är svårrekryterat med fysioterapeuter så kan det också 


vara ett skäl att införskaffa eltandemcyklar i förebyggande syfte. 


 


Kostnaden för införskaffande om eltandemcyklar till berörda, vilket bedöms 


vara fastigheterna i; Färila, Järvsö, Tallnoret, Backsippan, Källbacka och 


Slottegruppen inom Ljusdals kommun, skulle uppgå till en ungefärlig 


summa av 720 000 kronor plus moms (en ”Parcykel Pegasus” fullt utrustad 


vad som krävs för användning på ett SÄBO kostar cirka 90 000 kronor 


exklusive moms. Parcykel PEGASUS - Trident).  
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Denna utgift finns inte budgeterad 2023. För att köpa in eltandemcyklar till 


SÄBO i Ljusdals kommun behöver Omsorgsnämnden omfördela eller 


ansöka om att utöka nämndens budget.              


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 13 februari 2023. 


Motion från Maud Jonsson (L) om eltandemcyklar till alla äldreboenden 


(SÄBO) i Ljusdals kommun diarieförd 20 december 2022. 


Protokoll KF 2022-11-28 § 153 Motion från Maud Jonsson (L) om 


eltandemcyklar till alla äldreboenden (SÄBO) i Ljusdals kommun. 


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgs-


förvaltningens förslag till yttrande och finner att nämnden bifaller detta 


Beslutsexpediering 


Kommunstyrelsen 


Akt 
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§ 20 Dnr 00048/2022  


Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering 
enligt 16 kap 6f § socialtjänstlagen 2022 kvartal 4 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 


 


2. Sammanfattningen skickas till Kommunfullmäktige samt till kommunens  


    revisorer för kännedom.  


Sammanfattning av ärendet 


För 4:e kvartalet 2022 fanns totalt 10 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: Två ärenden inrapporterade. Båda har tackat nej 


till erbjudande. 


 


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§10 Daglig verksamhet: Ett ärende inrapporterat. Verkställt i annan 


kommun 


 


9§9 Boende med särskild service: Två ärenden inrapporterat. En har blivit 


erbjuden lägenhet vid två tillfällen, men tackat nej. En har återtagit sitt 


beslut.  


 


9§2 Personlig assistans: Två ärenden inrapporterade. En har överklagat till 


förvaltningsrätten och väntar på besked. En har ej accepterat föreslagen 


personal, verkställs med hemtjänst. 
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9§6 Korttidsvistelse i form av stödfamilj: Ett ärende inrapporterat. Har själva 


föreslagit familj men ej tagit kontakt med dem. 


 


9§4 Kontaktperson: Har ej gått att verkställa på grund av hälsoskäl. 


 


Ärendet ajournerades och återupptogs efter en kort stund. 


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 19 januari 2023.  


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. 


Beslutsexpediering 


Kommunstyrelsen 


Revisorer 


Akt 
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§ 21 Dnr 00004/2023  


Redovisning av delegeringsbeslut 
omsorgsförvaltningen 2023 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Omsorgsnämnden är delgivna           


Sammanfattning av ärendet 


Lista redovisas, diarieförd den 9 februari 2023, över delegeringsbeslut 


fattade i januari 2023 enligt socialtjänstlagen (SoL) inom äldreomsorg och 


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


(LSS) inom stöd och omsorg             


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 9 februari 2023. 


Delegeringsbeslut januari - översikt diarieförd 9 februari 2023.  


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 


20(22) 


Datum 


2023-02-22 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 22 Dnr 00005/2023  


Ärenden för kännedom 2023 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet           


Sammanfattning av ärendet 


Till omsorgsnämndens sammanträde i februari finns följande ärenden för 


kännedom: 


 


Val av revisorer till revisionsnämnden för granskning av kommunens 


räkenskaper och förvaltning har skett. Ansvarig för protokolläsning gällande 


omsorgsnämnden är Björn Brink och Jan Hedlund, extern revisor är Mikael 


Lindberg KPMG. 


 


Den 26 januari 2023 inkom en remiss gällande en motion om arbetet 


gällande HBTQI-frågor från kommunstyrelsen. Information på 


omsorgsnämnden i februari och yttrande till kommunstyrelsen på 


sammanträdet den 22 mars.      


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 14 februari 2023. 


Tjänsteskrivelse kommunstyrelsen Uppdrag gällande HBTQI diarieförd 26 


januari 2023. 


Hbtqi-kartläggning: Kartläggning över Ljusdals kommuns arbete samt 


medvetenhet kring hbtqi-grupper och individers lika rättigheter och 


möjligheter diarieförd 26 januari 2023. 


Beslut KF 2022-06-20 § 92 Motion från William Våhlberg (C) om HBTQ-


representation diarieförd 26 januari 2023.  


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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§ 23 Dnr 00006/2023  


Protokoll för kännedom 2023 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet          


Sammanfattning av ärendet 


Till omsorgsnämnden i februari finns följande protokoll för kännedom: 


 


Protokoll KS 2023-02-09 § 40 Initiativärende: Nybyggnation Vård- och 


omsorgsboende  


 


Kommunstyrelsen beslutar 


 


1. Kommunstyrelsens beslut från den 1 oktober 2020 § 146 upphävs. 


 


2. Kommunchefen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för en    


    upphandling och projektering av ett nytt demensboende på Tallnoret.  


  


3. Underlaget till kommunstyrelsen ska innehålla kvalitetssäkrat utformade    


    skisser. Underlaget ska även passera omsorgsnämnden för yttrande.           


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 16 februari 2023. 


Protokoll KS 2023-02-09 § 40 Initiativärende: Nybyggnation Vård- och 


omsorgsboende 


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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§ 24 Dnr 00007/2023  


Ledamöternas övriga frågor  


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats     


Sammanfattning av ärendet 


 Elisabet Thorén (C) och Marie-Louise Hellström (LB) ställer frågor 


om Ung omsorg – möten mellan generationer som finns i flera 


kommuner och prao som kan inspirera framtidens medarbetare.  


 


 Kristoffer Kavallin (MP) ställer en fråga om vi tittar på 


Söderhamsmodellen  - frivillighet gällande delade turer i 


hemtjänsten.  


 


Biträdande förvaltningschef Tanja Torbjörnsdotter Westerblom berättar att 


kontakt har tagits med Ung omsorg och en kommun för information. 


Förvaltningen är bekant med Söderhamnsmodellen och även där finns 


kontaktvägar.   


Beslutsexpediering 


Akt      


 


 





