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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Arken, torsdagen den 28 april 2022 klockan 08:30 

Beslutande Ledamöter 

László Gönczi (MP), Ordförande, deltar på distans 

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

Barbro Andin Mattsson (C), deltar på distans ersätter 

Stefan Bergen (M),  

Elisabet Thorén (C), deltar på distans 

Suzanne Blomqvist (L), deltar på distans ersätter 

Maud Jonsson (L) 

Ingela Gustavsson (V), deltar på distans 

Marie-Louise Hellström (LB), deltar på distans 

 
 Ej tjänstgörande ersättare 

Birgitta Ek (S), deltar på distans 

Roger Kastman (KD), deltar på distans 

Robert Wetterqvist (SD), deltar på distans 

 
Övriga deltagande Ingrid Sundström, förvaltningschef  

Anna Forsberg, verksamhetschef, deltar på distans 

Kristina Bergström, nämndsekreterare 
Utses att justera  

Justeringens plats och tid Digital justering 2022-04-28  

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

  
Paragrafer § 57 

 Kristina Bergström   

 Ordförande 

   

 László Gönczi   

 Justerare 

   

 Elisabet Thorén   
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ANSLAGSBEVIS 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Forum Omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-04-28 

Datum för anslags uppsättande 2022-04-28 

Datum för anslags nedtagande 2022-05-19 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal 

 

Underskrift 

  

 Kristina Bergström  
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Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

4(6) 

Datum 

2022-04-28 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Yttrande från omsorgsnämnden "Rätt till heltid" 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. Omsorgsnämnden anser att denna rättighet är viktig ur kompetens-  

    försörjningens och ur personalpolitisk synvinkel. Nämnden anser dock att

    den behöver rimliga ekonomiska förutsättningar för att upprätthålla rätten 

    till heltid 

2. Ett eventuellt borttagande av rättigheten anser nämnden ska synkroniseras

med ”Heltidsresan”

Sammanfattning av ärendet 

Följande beslutade Kommunfullmäktige 20140927 ” Ljusdals kommun ska 

från årsskiftet 2015-2016 erbjuda sina anställda möjlighet att utöka sin tjänst 

till heltid. Kostnad tas med i budgetarbetet inför 2016-2018.”   

Omsorgsförvaltningen har arbetat för att på olika sätt hitta lösningar för att 

ge möjligheter till högre sysselsättningsgrader. De utmaningar som finns är 

de arbetspass som en arbetsplats ej har behov eller budget för behövs flyttas 

till en arbetsplats som har behov. De lösningar hittills som finns är att få till 

en logistik och schemaläggning så att arbetspass kan flyttas. Vi har en 

bemanningsenhet som man lämnar arbetspass till, vi har några speciella 

schemasamordnare för att snabbt se vart behov kan matchas med lediga 

arbetspass. Under de senaste åren har vi tagit fram en flexibel 

arbetstidsmodell för att skapa bättre scheman. Det senaste året har vi 

tillsvidareanställt fler personer än vad budget medgivit ”överanställning” och 

använt färre timvikarier, vilket ger oss statliga medel i form av prestations-

ersättning under 2022-2023. Vi kan konstatera att kostnader för de som har 

heltider och  den budget som är fördelad har en differens på cirka 5-7 

miljoner kronor trots att vi har  arbetat med rutiner och regelverk kring 

beslutet. Det bör tilläggas att ett upphävande av rätten till heltid inte får 
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verkan på de som redan har fått heltidsanställning och att en eventuell 

besparing därmed endast kan räknas hem på sikt. 

 

Med bakgrunden av framtida kompetensförsörjning kan det vara 

problematiskt att minska inkomstläget för en för verksamheten viktig 

kategori anställda med i grunden låg lönenivå. 

 

För omsorgsnämnden känns det viktigt att arbetet  med ”Heltidsresan” och 

beslutet om upphävandet av ”Rätt till heltid” synkroniseras.                         

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 20 april 2022. 

Protokoll MBL §11 Rätt till heltid diarieförd 22 mars 2022. 

Förslag till beslut KS "Rätt till heltid" feb 2022 diarieförd 22 mars 2022. 

Protokoll KS 2022-03-14 § 46 Rätt till heltid.  

Yrkanden 

László Gönczi (MP) yrkar på att anser att denna rättighet är viktig ur 

kompetensförsörjningens och ur personalpolitisk synvinkel. Nämnden anser 

dock att den behöver rimliga ekonomiska förutsättningar för att upprätthålla 

rätten till heltid. 

 

László Gönczi (MP) yrkar på ett eventuellt borttagande av rättigheten anser 

nämnden ska synkroniseras  med ”Heltidsresan”. 

 

Ingela Gustavsson (V) bifall till László Gönczis (MP) yrkanden.    

Propositionsordning 

Ordförande ställer sitt med fleras yrkande om att de anser att denna rättighet 

är viktig ur kompetens försörjningens och ur personalpolitisk synvinkel. 

Nämnden anser dock att den behöver rimliga ekonomiska förutsättningar för 

att upprätthålla rätten till heltid under proposition om bifall eller avslag. 

Ordföranden finner att omsorgsnämnden bifaller yrkandet. 

 

Ordförande ställer sitt med fleras yrkande om att ett eventuellt borttagande 

av rättigheten anser nämnden ska synkroniseras  med ”Heltidsresan” under 

proposition om bifall eller avslag. Ordföranden finner att omsorgsnämnden 

bifaller yrkandet. 
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Plats och tid Arken, torsdagen den 28 april 2022 klockan 08:30 


Beslutande Ledamöter 


László Gönczi (MP), Ordförande, deltar på distans 


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


Barbro Andin Mattsson (C), deltar på distans ersätter 


Stefan Bergen (M),  


Elisabet Thorén (C), deltar på distans 


Suzanne Blomqvist (L), deltar på distans ersätter 


Maud Jonsson (L) 


Ingela Gustavsson (V), deltar på distans 


Marie-Louise Hellström (LB), deltar på distans 


 
 Ej tjänstgörande ersättare 


Birgitta Ek (S), deltar på distans 


Roger Kastman (KD), deltar på distans 


Robert Wetterqvist (SD), deltar på distans 


 
Övriga deltagande Ingrid Sundström, förvaltningschef  


Anna Forsberg, verksamhetschef, deltar på distans 


Kristina Bergström, nämndsekreterare 
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Yttrande från omsorgsnämnden "Rätt till heltid" 
 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


 


1. Omsorgsnämnden anser att denna rättighet är viktig ur kompetens-  


    försörjningens och ur personalpolitisk synvinkel. Nämnden anser dock att  


    den behöver rimliga ekonomiska förutsättningar för att upprätthålla rätten  


    till heltid 


 


2. Ett eventuellt borttagande av rättigheten anser nämnden ska synkroniseras   


    med ”Heltidsresan” 


           


Sammanfattning av ärendet 


Följande beslutade Kommunfullmäktige 20140927 ” Ljusdals kommun ska 


från årsskiftet 2015-2016 erbjuda sina anställda möjlighet att utöka sin tjänst 


till heltid. Kostnad tas med i budgetarbetet inför 2016-2018.”   


 


Omsorgsförvaltningen har arbetat för att på olika sätt hitta lösningar för att 


ge möjligheter till högre sysselsättningsgrader. De utmaningar som finns är 


de arbetspass som en arbetsplats ej har behov eller budget för behövs flyttas 


till en arbetsplats som har behov. De lösningar hittills som finns är att få till 


en logistik och schemaläggning så att arbetspass kan flyttas. Vi har en 


bemanningsenhet som man lämnar arbetspass till, vi har några speciella 


schemasamordnare för att snabbt se vart behov kan matchas med lediga 


arbetspass. Under de senaste åren har vi tagit fram en flexibel 


arbetstidsmodell för att skapa bättre scheman. Det senaste året har vi 


tillsvidareanställt fler personer än vad budget medgivit ”överanställning” och 


använt färre timvikarier, vilket ger oss statliga medel i form av prestations-


ersättning under 2022-2023. Vi kan konstatera att kostnader för de som har 


heltider och  den budget som är fördelad har en differens på cirka 5-7 


miljoner kronor trots att vi har  arbetat med rutiner och regelverk kring 


beslutet. Det bör tilläggas att ett upphävande av rätten till heltid inte får 
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verkan på de som redan har fått heltidsanställning och att en eventuell 


besparing därmed endast kan räknas hem på sikt. 


 


Med bakgrunden av framtida kompetensförsörjning kan det vara 


problematiskt att minska inkomstläget för en för verksamheten viktig 


kategori anställda med i grunden låg lönenivå. 


 


För omsorgsnämnden känns det viktigt att arbetet  med ”Heltidsresan” och 


beslutet om upphävandet av ”Rätt till heltid” synkroniseras.                         


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 20 april 2022. 


Protokoll MBL §11 Rätt till heltid diarieförd 22 mars 2022. 


Förslag till beslut KS "Rätt till heltid" feb 2022 diarieförd 22 mars 2022. 


Protokoll KS 2022-03-14 § 46 Rätt till heltid.  


Yrkanden 


László Gönczi (MP) yrkar på att anser att denna rättighet är viktig ur 


kompetensförsörjningens och ur personalpolitisk synvinkel. Nämnden anser 


dock att den behöver rimliga ekonomiska förutsättningar för att upprätthålla 


rätten till heltid. 


 


László Gönczi (MP) yrkar på ett eventuellt borttagande av rättigheten anser 


nämnden ska synkroniseras  med ”Heltidsresan”. 


 


Ingela Gustavsson (V) bifall till László Gönczis (MP) yrkanden.    


Propositionsordning 


Ordförande ställer sitt med fleras yrkande om att de anser att denna rättighet 


är viktig ur kompetens försörjningens och ur personalpolitisk synvinkel. 


Nämnden anser dock att den behöver rimliga ekonomiska förutsättningar för 


att upprätthålla rätten till heltid under proposition om bifall eller avslag. 


Ordföranden finner att omsorgsnämnden bifaller yrkandet. 


 


Ordförande ställer sitt med fleras yrkande om att ett eventuellt borttagande 


av rättigheten anser nämnden ska synkroniseras  med ”Heltidsresan” under 


proposition om bifall eller avslag. Ordföranden finner att omsorgsnämnden 


bifaller yrkandet. 
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