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§ 133 Dnr 00004/2022  

Godkännande av dagordning 2022 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Dagordningen godkänns     
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§ 134 Dnr 00005/2022  

Förvaltningschefen informerar 2022 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet          

Sammanfattning av ärendet 

 IVO (Inspektionen för vård och omsorg) har gjort tillsyn på ett boende 

för vuxna inom LSS i Ljusdals kommun. En nationell tillsyn där man gör 

tillsyn på 70 olika ställen i hela Sverige. Enkäter har skickats ut till 

personal, brukare, god man/förvaltare samt anhöriga. Rapport kommer 

att redovisas i början på 2023 för alla kommuner. 

 

 Heltid och Sunt arbetsliv blir ett gemensamt arbete på Omsorgs-

förvaltningen. 

 

 Rekryteringar pågående och klara. 

 

 Covid och sjukfrånvaro.             

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 11 oktober 2022 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 

noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 135 Dnr 00088/2019  

Nybyggnation Säbo 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har träffat Ensolution och fått hjälp att analysera deras 

uppgifter med förvaltningens prognos. Detta för att få en säkrare bild av när 

ett nytt Säbo bör stå klart.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 11 oktober 2022.  

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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§ 136 Dnr 00006/2022  

Månadsuppföljning kostnadsdrivare 2022 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet 

Sammanfattning av ärendet 

Månadsuppföljningen innehåller ett bildspel med kostnadsdrivare som 

omsorgsförvaltningen på uppdrag av omsorgsnämnden tagit fram.  

 

Dessa kostnadsdrivare redovisas tillsammans med av omsorgsnämnden, 

utvalda ekonomiska utfall kring personalkostnader.  

 

Uppföljningen innehåller även 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 17 oktober 2022. 

Månadsuppföljning september 2022 diarieförd 17 oktober 2022.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 

noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  

Protokollsanteckning 

Akt 
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§ 137 Dnr 00201/2017  

Självstyrande enheter. Förslag till Intraprenad 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Tagit del av förslag och ställer sig positiv till överenskommelsen om  

    Intraprenad på Hantverkargården. Omsorgsnämnden uppdrar till    

    förvaltningen att efter genomförd process enligt MBL återkomma i  

    november för beslut  

 

2.   Avstämning av Intraprenaden på Hantverkargården ska ske i juni 2023       

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef och medarbetare på Hantverkargården har under en längre tid 

tillsammans arbetat fram ett förslag till överenskommelse om att starta en 

Intraprenad.   

 

Ärendet ajournerades och återupptogs senare under dagen.            

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 12 oktober 2022. 

Förslag överenskommelse Hantverkargården diarieförd 13 oktober 2022.  

Yrkanden 

László Gönczi (MP) yrkar på att omsorgsnämnden tagit del av förslag och 

ställer sig positiv till överenskommelsen om Intraprenad på Hantverkar-

gården. Omsorgsnämnden uppdrar till förvaltningen att efter genomförd 

process enligt MBL återkomma i november för beslut. 

 

Marie-Louise Hellström (LB): Bifall till yrkandet 

 

Kennet Hedman (M) yrkar på att en avstämning av Intraprenaden på 

Hantverkargården ska ske i juni 2023.   

 

László Gönczi (MP): Bifall till yrkandet          
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Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt och Marie-

Louise Hellströms yrkande att omsorgsnämnden tagit del av förslag och 

ställer sig positiv till överenskommelsen om Intraprenad på Hantverkar-

gården. Omsorgsnämnden uppdrar till förvaltningen att efter genomförd 

process enligt MBL återkomma i november för beslut och finner att 

omsorgsnämnden bifaller detta. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt och Kennet 

Hedmans yrkande att en avstämning av Intraprenaden på Hantverkargården 

ska ske i juni 2023 och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  

Protokollsanteckning 

Omsorgsförvaltningen 

Akt      
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§ 138 Dnr 00068/2022  

Prestationsbaserat bidrag  

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Godkänna förvaltningens förslag till användande av prestationsmedlen för  

    2022 

 

2. Godkänna förvaltningens förslag till användande av prestationsmedlen för  

    2023 

 

Paragrafen har överlämnats till omsorgsnämnden i november på grund av 

oenighet vid justering.           

Sammanfattning av ärendet 

2022 2023 Kommentar

Intäkt 7 742 12 368 

Redan intecknat till löpande verksamhet 202206 2 500 2 500    

Budgetunderskott 202206 3 000 5 357    

Nettokostnadshöjningar sen 202206 varav vissa 

tillfälliga personalposter 2 216 1 931   

Denna siffra är inte klar för 2023, inväntar bland annat inflationsprognos från SKR 20/10. 

Detta är den siffra som vi använde i utkastet på nämnd i sep

Satsning rehab 634       

Satsning projekt heltidsresan 737       

Bidrag till buffert 1 209    

Summa 26       -         
 

Tabellen visar hur förvaltningen använder prestationsbidraget för 2022 och 

hur förvaltningen föreslår att intäkten om 12.4 MSEK hanteras i 

detaljbudgeten för 2023. Ovan tabell grundar sig i de beräkningar som 

gjordes för budget 2023 i juni 2022. Sen dess har det skett förändringar både 

på intäktssidan och på kostnadssidan. Dessa beräkningar var också grova och 

under en del antaganden. 

 

Ovan tabell visar att de 12.4 MSEK i 2023 avses att lägga till att: 

 

 Täcka förväntat underskott och kostnadsökningar inom befintliga 

verksamheter 7 288 tsek 

 Satsningar på rehab och -projektmedel för heltidresan och sunt arbetsliv 

1 371 tsek 

 Bidrag till buffert 1 209 tsek 
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Den gulmarkerade siffran är inte helt uppdaterad, den kan bli större eller 

mindre i takt med att detaljbudgetarbetet går framåt. Som det står i tabellen 

så inväntas SKRs (Sveriges kommuner och regioner) bedömning i oktober 

för att fastställa beräkningen gällande inflation.  

 

Det som inte framgår av tabellen är att den nya resursfördelningsmodellen 

ger utifrån löneutveckling och PO påslag en högre ramökning än vad 

behovet mest sannolikt ger. Om tilldelningen blir högre och hur mycket 

högre den i så fall blir kommer att framgå av detaljbudgetarbetet.  

 

Ärendet ajournerades en kort stund och återupptogs senare.            

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 12 oktober 2022.  

Yrkanden 

László Gönczi (MP) yrkar på att godkänna förvaltningens förslag till 

användande av prestationsmedlen för 2022. 

 

Ingela Gustavsson (V): Bifall till yrkandet. 

 

László Gönczi (MP) yrkar på att prestationsbaserade bidraget för 2023 ska 

användas enligt följande. Det finns 1 946 tusen kronor (737 tkr satsning 

projekt heltidsresan och 1209 tkr bidrag till buffert) kvar att disponera. De 

ska avsättas till personaltäthetshöjning. Bör kombineras med eventuellt 

högre ramtilldelning från Kommunfullmäktige i enlighet med nämndens 

äskande beslutad i septembernämnden.  

 

Ingela Gustavsson (V), Maud Jonsson (L), Per Gunnar Larsson (S), Kennet 

Hedman (M), Elisabet Thorén (C): Avslag till yrkandet. 

 

László Gönczi (MP) yrkar i andra hand på att användandet av det 

prestationsbaserade bidraget för 2023 gällande avsättning till buffert 1 209 

tsek ska avslås och användas till personaltäthetshöjning. 

 

Ingela Gustavsson (V), Maud Jonsson (L), Per Gunnar Larsson (S), Kennet 

Hedman (M), Elisabet Thorén (C) och Marie-Louise Hellström (LB): Avslag 

till yrkandet.      
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Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt och Ingela 

Gustavssons yrkande att godkänna förvaltningens förslag till användande av 

prestationsmedlen för 2022 och finner att nämnden bifaller detta. 

 

Ordförande ställer sitt yrkande om att prestationsbaserade bidraget för 2023 

ska användas enligt följande. Det finns 1 946 tusen kronor kvar att disponera 

De ska avsättas till personaltäthetshöjning. Bör kombineras med eventuellt 

högre ramtilldelning från Kommunfullmäktige i enlighet med nämndens 

äskande beslutad i septembernämnden ska bifallas under proposition mot 

yrkande från Ingela Gustavsson med flera om bifall till att anta 

förvaltningens förslag. Ordföranden finner att omsorgsnämnden bifaller 

förvaltningens förslag. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt andrahands-

yrkande att användandet av det prestationsbaserade bidraget för 2023 

gällande avsättning till buffert 1 209 tsek ska avslås och användas till 

personaltäthetshöjning under proposition mot yrkande från Ingela 

Gustavsson med flera om bifall till att anta förvaltningens förslag avseende 

buffert. Ordföranden finner att omsorgsnämnden bifaller förvaltningens 

förslag. 

 

Omröstning begärs och verkställs. 

 

Ja-röst för bifall till Ingela Gustavssons med fleras yrkande. 

Nej-röst för bifall till Lászlós Gönczis yrkande 

 

Med 6 ja-röster mot 1 nej-röst har omsorgsnämnden beslutat att bifalla 

Ingela Gustavssons med fleras yrkande. 

 

 

Omröstningsprotokoll   § 138   

Ledamöter Parti Ja Nej 

László Gönczi MP  X 

Maud Jonsson L X  

Ingela Gustavsson V X  

Per Gunnar Larsson S X  

Kennet Hedman M X  

Elisabet Thorén C   X  

Marie-Louise Hellström LB X  

Totalt  6 1 
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Protokollsanteckning 
 

László Gönczi (MP) yrkande ska enligt undertecknades mening ha följande 

lydelse: 

 

László Gönczi (MP) yrkar i andra hand på att användandet av det 

prestationsbaserade bidraget för 2023 gällande avsättning till buffert 1 209 

tsek ska avslås. 

 

Elisabet Thorén.  

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 139 Dnr 00100/2021  

Verksamhetsplan 2023 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Tagit del av beskrivningen av hur arbetet med mål och uppdrag för 2023  

    fortlöper 

 

2. Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta arbetet med förslag till mål utifrån  

    kommunfullmäktiges prioriterade mål. 

 

3. Förvaltningen får i uppdrag att lägga till två målområden, hållbar   

    konsumtion och produktion samt att bekämpa klimatförändringarna, mål     

    12 och 13 till förslaget        

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen beskriver hur arbetet med verksamhetsplanen för 2023 

fortlöper. Förslag till uppdrag utifrån kommunfullmäktiges prioriterade mål 

finns beskrivna i handlingarna. Mål 12 och 13 i Agenda 2030, hållbar 

konsumtion och produktion samt att bekämpa klimatförändringarna har lagts 

till i förslaget           

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 12 oktober 2022. 

Mål och uppdrag 2022 , utkast 2023 diarieförd 12 oktober 2022.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att nämnden tagit del 

av beskrivningen av hur arbetet med mål och uppdrag för 2023 fortlöper och 

finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgs-

förvaltningens förslag att förvaltningen får i uppdrag att fortsätta arbetet med 

förslag till mål utifrån kommunfullmäktiges prioriterade mål och finner att 

nämnden bifaller detta. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgs-

förvaltningens förslag att förvaltningen får i uppdrag att lägga till två 
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uppdrag, hållbar konsumtion och produktion samt att bekämpa 

klimatförändringarna, mål 12 och 13 till förslaget och finner att nämnden 

bifaller detta. 

Beslutsexpediering 

Omsorgsförvaltningen 

Akt 
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§ 140 Dnr 00066/2022  

Remiss av SOU 2022:35 Tryggare i vårdyrket - en 
översyn av vissa frågor inom utbildning till 
sjuksköterska och barnmorska. Remissvar. 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Remissvaret godkänns och skickas till Utbildningsdepartementet          

Sammanfattning av ärendet 

Remissvar av betänkandet Tryggare i vårdyrket – en översyn av vissa frågor 

inom utbildning till sjuksköterska och barnmorska (SOU 2022:35) 

 

Utbildningsdepartementet 

Universitets- och högskoleenheten  

 

Ljusdals kommun ställer sig i huvudsak positiv till remissen och den riktning 

som de aktuella vårdutbildningarna med den får.  

 

Synpunkter 

Ljusdals kommun anser att särskild hänsyn till den verksamhetsförlagda 

utbildningen är av vikt. Kravet på handledare, liksom på verksamheten, blir 

stor och det måste finnas utbildade handledare som systematiskt utbildar 

studenterna. På mindre orter kan det finnas risk för eventuell person-

kännedom mellan elev och handledare och där kan eventuellt stöd komma att 

behöva ta in handledare från annan ort, så att ett resultat inte riskerar att 

äventyras åt ena eller andra hållet på grund av personkemi.  

 

Det påtalas att fler handledare ska utbildas och att VFU-platser inom sjukhus 

kan komma att minska då vården förändras och går mot mer öppenvård i 

olika lösningar. Vid ett sådant eventuellt utfall behöver utbildningarna 

”hänga med” och säkerställa att studierna följer förändringarna av vården.  

 

Kommunen är positiv till att Lärosäten som anordnar sjuksköterske-

utbildning ska få i uppdrag att planera och utveckla VFU-kurser inom 

utbildning som är förlagd i fler verksamheter än i dag. Det sker successivt en 

förskjutning av vården från slutenvård på sjukhus till att avancerad vård sker 

i hemmet. Denna förskjutning kräver att planeringen för sjuksköterske-

utbildningens VFU måste möta upp den förändringen. Kommunernas hälso- 

Protokoll ON 2022-10-19
(Signerat, SHA-256 F44072B1E330C38A755BDA532EBCE4B584438662BC9570DF58D91D8931108116)

Sida 16 av 28



 

Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

17(27) 

Datum 

2022-10-19 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

och sjukvårdsansvar är på primärvårdsnivå och VFU inom kommunens 

hälso- och sjukvård måste förlängas för att möta upp det förändrade behovet. 

 

Madeleine Hansback, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Åsa Melander, Enhetschef Rehab och hemsjukvård 

Tanja Westerblom, Kvalitetschef             

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 11 oktober 2022. 

Betänkande av utredningen om utbildning till sjuksköterska och barnmorska 

diarieförd 5 juli 2022 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgs-

förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta 

Beslutsexpediering 

Utbildningsdepartementet 

Akt 
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§ 141 Dnr 00001/2022  

Sammanträdesdagar 2023 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Sammanträdesdagar 2023 för omsorgsnämnden antas enligt alternativ 2      

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsnämnden ska anta sammanträdesdagar för 2023. 

 

Plats: Ljusdalssalen. Tid: 08:30 

 

Alternativ 2: Enligt önskemål med hänsyn till Regionfullmäktiges 

sammanträden antagen. 

  

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Aug Sep Okt Nov Dec 

ON 
25 

Ons 

22 

Ons 

22 

Ons 

19 

Ons 

24 

Ons 

14 

Ons 

23 

Ons 

27 

Ons 

18 

Ons 

22 

Ons 

13 

Ons 

 

 

I förslag till sammanträdesdagar föreslås att nämnden antar datum för elva 

sammanträdestillfällen för nästa år. 

 

Samtidigt som beslutet om ny organisation togs beslutades även om att 

sportlov, påsklov och höstlov ska vara mötesfria.             

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 5 oktober 2022.  

Yrkanden 

Marie-Louise Hellström (LB) yrkar på att sammanträdesdagar för 

omsorgsnämnden 2023 enligt alternativ 2.     
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Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Marie-Louise 

Hellströms yrkande om sammanträdesdagar för omsorgsnämnden 2023 

enligt alternativ 2 och finner att nämnden bifaller detta.  

Beslutsexpediering 

Akt 

 

 

Protokoll ON 2022-10-19
(Signerat, SHA-256 F44072B1E330C38A755BDA532EBCE4B584438662BC9570DF58D91D8931108116)

Sida 19 av 28



 

Omsorgsnämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

20(27) 

Datum 

2022-10-19 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 142 Dnr 00099/2021  

Kommunikation 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Tagit del av hur en kommunikationsplan kan se ut 

 

2. Omsorgsnämnden ser positivt på att omsorgsförvaltningen använder  

    kommunikationsplanen           

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har i uppdrag att ta fram en plan för hur information och 

beslut kan kommuniceras såväl internt som externt. Enheten för strategisk 

och hållbar utveckling (ESHU) har tagit fram ett förslag för hur 

förvaltningen kan arbeta när behov an kommunikation uppstår.            

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 12 oktober 2022. 

Utkast kommunikationsplan diarieförd 12 oktober 2022.  

Yrkanden 

László Gönczi (MP) yrkar på att omsorgsnämnden ser positivt på att 

omsorgsförvaltningen använder kommunikationsplanen.     

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgs-

förvaltningens förslag att omsorgsnämnden tagit del av hur en 

kommunikationsplan kan se ut och finner att nämnden bifaller detta. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt yrkande att 

omsorgsnämnden ser positivt på att omsorgsförvaltningen använder 

kommunikationsplanen och finner att nämnden bifaller detta.  

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 143 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 oktober 2022 ligger en genomgång av 

protokoll och beslut från omsorgsnämnden till och med nämndsammanträdet 

den 23 september 2022.  

 

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 6 oktober 2022. 

Sammanställning av omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige 2019-2022. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 

noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  

Protokollsanteckning 

Akt 
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§ 144 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 

sammanställningen i oktober 2022 ligger en genomgång av protokoll och 

beslut från omsorgsnämnden till och med nämndsammanträdet den 23 

september 2022. 

 

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. Noteras att inga ärenden är 

markerade med rött.             

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 6 oktober 2022. 

Sammanställning av omsorgsnämndens uppdrag till förvaltningen 2019-

2022.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 

noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  

Protokollsanteckning 

Akt 
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§ 145 Dnr 00006/2019  

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

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet           

Sammanfattning av ärendet 

Två gånger per år redovisas för omsorgsnämnden hanteringen av de uppdrag 

som har kommit från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Till grund 

för sammanställningen i oktober 2022 ligger en genomgång av protokoll och 

beslut från omsorgsnämnden till och med nämndsammanträdet den 23 

september 2022. 

 

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 6 oktober 2022. 

Sammanställning av omsorgsnämndens hantering av uppdrag från 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2019-2022 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 

noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  

Protokollsanteckning 

Akt 
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§ 146 Dnr 00008/2022  

Ärenden för kännedom 2022 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet          

Sammanfattning av ärendet 

Underrättelse till omsorgsförvaltningen om granskning för detaljplan för 

Sörvåga 5:16, Järvsö. Tillgängligt för granskning 2022-10-10-2022-10-28. 

 

Detaljplanen har tidigare varit föremål för samråd. 

 

Till omsorgsnämndens sammanträde den 19 oktober 2022 finns följande 

domar för kännedom: 

  

Förvaltningsrätten i Falun meddelar dom i mål nr 5108-21 gällande personlig 

assistans. 

 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

 

Förvaltningsrätten i Falun meddelar dom i mål nr 3964-21 gällande personlig 

assistans. 

 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

 

Förvaltningsrätten i Falun meddelar dom i mål nr 5243-21 gällande ledsagar-

service. 

 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.  

 

Förvaltningsrätten i Falun meddelar dom i mål nr 3044-21 gällande insats för 

särskild stöd och service. 

 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.             

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 11 oktober 2022.  
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Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 

noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  

Protokollsanteckning 

Akt 
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§ 147 Dnr 00007/2022  

Redovisning av delegeringsbeslut omsorgs-
förvaltningen 2022 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Nämnden anser sig vara delgiven           

Sammanfattning av ärendet 

Listor redovisas, diarieförd den 6 oktober 2022, över delegeringsbeslut 

fattade i augusti och september 2022 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 10 oktober 2022. 

Delegeringsbeslut aug/sep - översikt diarieförd 6 oktober 2022.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att nämnden anser 

sig vara delgiven och finner att nämnden bifaller detta.  

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 148 Dnr 00034/2019  

Ledamöternas övriga frågor  

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Avstämning av beslut ON 2020-05-13 gällande korttidsvistelse tas till en  

    beredning     

Yrkanden 

Marie-Louise Hellström (LB) yrkar på att en avstämning av beslut 

ON 2020-05-13 gällande korttidsvistelse tas till en beredning. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Marie-Louise 

Hellströms yrkande att avstämning av beslut ON 2020-05-13 gällande 

korttidsvistelse tas till en beredning och finner att omsorgsnämnden bifaller 

detta  

Beslutsexpediering 

Akt      
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§ 133 Dnr 00004/2022  


Godkännande av dagordning 2022 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Dagordningen godkänns     
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§ 134 Dnr 00005/2022  


Förvaltningschefen informerar 2022 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet          


Sammanfattning av ärendet 


 IVO (Inspektionen för vård och omsorg) har gjort tillsyn på ett boende 


för vuxna inom LSS i Ljusdals kommun. En nationell tillsyn där man gör 


tillsyn på 70 olika ställen i hela Sverige. Enkäter har skickats ut till 


personal, brukare, god man/förvaltare samt anhöriga. Rapport kommer 


att redovisas i början på 2023 för alla kommuner. 


 


 Heltid och Sunt arbetsliv blir ett gemensamt arbete på Omsorgs-


förvaltningen. 


 


 Rekryteringar pågående och klara. 


 


 Covid och sjukfrånvaro.             


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 11 oktober 2022 


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 


noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 135 Dnr 00088/2019  


Nybyggnation Säbo 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet 


Sammanfattning av ärendet 


Förvaltningen har träffat Ensolution och fått hjälp att analysera deras 


uppgifter med förvaltningens prognos. Detta för att få en säkrare bild av när 


ett nytt Säbo bör stå klart.  


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 11 oktober 2022.  


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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§ 136 Dnr 00006/2022  


Månadsuppföljning kostnadsdrivare 2022 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet 


Sammanfattning av ärendet 


Månadsuppföljningen innehåller ett bildspel med kostnadsdrivare som 


omsorgsförvaltningen på uppdrag av omsorgsnämnden tagit fram.  


 


Dessa kostnadsdrivare redovisas tillsammans med av omsorgsnämnden, 


utvalda ekonomiska utfall kring personalkostnader.  


 


Uppföljningen innehåller även 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 17 oktober 2022. 


Månadsuppföljning september 2022 diarieförd 17 oktober 2022.  


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 


noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  


Protokollsanteckning 


Akt 
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§ 137 Dnr 00201/2017  


Självstyrande enheter. Förslag till Intraprenad 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Tagit del av förslag och ställer sig positiv till överenskommelsen om  


    Intraprenad på Hantverkargården. Omsorgsnämnden uppdrar till    


    förvaltningen att efter genomförd process enligt MBL återkomma i  


    november för beslut  


 


2.   Avstämning av Intraprenaden på Hantverkargården ska ske i juni 2023       


Sammanfattning av ärendet 


Enhetschef och medarbetare på Hantverkargården har under en längre tid 


tillsammans arbetat fram ett förslag till överenskommelse om att starta en 


Intraprenad.   


 


Ärendet ajournerades och återupptogs senare under dagen.            


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 12 oktober 2022. 


Förslag överenskommelse Hantverkargården diarieförd 13 oktober 2022.  


Yrkanden 


László Gönczi (MP) yrkar på att omsorgsnämnden tagit del av förslag och 


ställer sig positiv till överenskommelsen om Intraprenad på Hantverkar-


gården. Omsorgsnämnden uppdrar till förvaltningen att efter genomförd 


process enligt MBL återkomma i november för beslut. 


 


Marie-Louise Hellström (LB): Bifall till yrkandet 


 


Kennet Hedman (M) yrkar på att en avstämning av Intraprenaden på 


Hantverkargården ska ske i juni 2023.   


 


László Gönczi (MP): Bifall till yrkandet          
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Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt och Marie-


Louise Hellströms yrkande att omsorgsnämnden tagit del av förslag och 


ställer sig positiv till överenskommelsen om Intraprenad på Hantverkar-


gården. Omsorgsnämnden uppdrar till förvaltningen att efter genomförd 


process enligt MBL återkomma i november för beslut och finner att 


omsorgsnämnden bifaller detta. 


 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt och Kennet 


Hedmans yrkande att en avstämning av Intraprenaden på Hantverkargården 


ska ske i juni 2023 och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  


Protokollsanteckning 


Omsorgsförvaltningen 


Akt      
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§ 138 Dnr 00068/2022  


Prestationsbaserat bidrag  


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Godkänna förvaltningens förslag till användande av prestationsmedlen för  


    2022 


 


2. Godkänna förvaltningens förslag till användande av prestationsmedlen för  


    2023 


 


Paragrafen har överlämnats till omsorgsnämnden i november på grund av 


oenighet vid justering.           


Sammanfattning av ärendet 


2022 2023 Kommentar


Intäkt 7 742 12 368 


Redan intecknat till löpande verksamhet 202206 2 500 2 500    


Budgetunderskott 202206 3 000 5 357    


Nettokostnadshöjningar sen 202206 varav vissa 


tillfälliga personalposter 2 216 1 931   


Denna siffra är inte klar för 2023, inväntar bland annat inflationsprognos från SKR 20/10. 


Detta är den siffra som vi använde i utkastet på nämnd i sep


Satsning rehab 634       


Satsning projekt heltidsresan 737       


Bidrag till buffert 1 209    


Summa 26       -         
 


Tabellen visar hur förvaltningen använder prestationsbidraget för 2022 och 


hur förvaltningen föreslår att intäkten om 12.4 MSEK hanteras i 


detaljbudgeten för 2023. Ovan tabell grundar sig i de beräkningar som 


gjordes för budget 2023 i juni 2022. Sen dess har det skett förändringar både 


på intäktssidan och på kostnadssidan. Dessa beräkningar var också grova och 


under en del antaganden. 


 


Ovan tabell visar att de 12.4 MSEK i 2023 avses att lägga till att: 


 


 Täcka förväntat underskott och kostnadsökningar inom befintliga 


verksamheter 7 288 tsek 


 Satsningar på rehab och -projektmedel för heltidresan och sunt arbetsliv 


1 371 tsek 


 Bidrag till buffert 1 209 tsek 
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Den gulmarkerade siffran är inte helt uppdaterad, den kan bli större eller 


mindre i takt med att detaljbudgetarbetet går framåt. Som det står i tabellen 


så inväntas SKRs (Sveriges kommuner och regioner) bedömning i oktober 


för att fastställa beräkningen gällande inflation.  


 


Det som inte framgår av tabellen är att den nya resursfördelningsmodellen 


ger utifrån löneutveckling och PO påslag en högre ramökning än vad 


behovet mest sannolikt ger. Om tilldelningen blir högre och hur mycket 


högre den i så fall blir kommer att framgå av detaljbudgetarbetet.  


 


Ärendet ajournerades en kort stund och återupptogs senare.            


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 12 oktober 2022.  


Yrkanden 


László Gönczi (MP) yrkar på att godkänna förvaltningens förslag till 


användande av prestationsmedlen för 2022. 


 


Ingela Gustavsson (V): Bifall till yrkandet. 


 


László Gönczi (MP) yrkar på att prestationsbaserade bidraget för 2023 ska 


användas enligt följande. Det finns 1 946 tusen kronor (737 tkr satsning 


projekt heltidsresan och 1209 tkr bidrag till buffert) kvar att disponera. De 


ska avsättas till personaltäthetshöjning. Bör kombineras med eventuellt 


högre ramtilldelning från Kommunfullmäktige i enlighet med nämndens 


äskande beslutad i septembernämnden.  


 


Ingela Gustavsson (V), Maud Jonsson (L), Per Gunnar Larsson (S), Kennet 


Hedman (M), Elisabet Thorén (C): Avslag till yrkandet. 


 


László Gönczi (MP) yrkar i andra hand på att användandet av det 


prestationsbaserade bidraget för 2023 gällande avsättning till buffert 1 209 


tsek ska avslås och användas till personaltäthetshöjning. 


 


Ingela Gustavsson (V), Maud Jonsson (L), Per Gunnar Larsson (S), Kennet 


Hedman (M), Elisabet Thorén (C) och Marie-Louise Hellström (LB): Avslag 


till yrkandet.      
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Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt och Ingela 


Gustavssons yrkande att godkänna förvaltningens förslag till användande av 


prestationsmedlen för 2022 och finner att nämnden bifaller detta. 


 


Ordförande ställer sitt yrkande om att prestationsbaserade bidraget för 2023 


ska användas enligt följande. Det finns 1 946 tusen kronor kvar att disponera 


De ska avsättas till personaltäthetshöjning. Bör kombineras med eventuellt 


högre ramtilldelning från Kommunfullmäktige i enlighet med nämndens 


äskande beslutad i septembernämnden ska bifallas under proposition mot 


yrkande från Ingela Gustavsson med flera om bifall till att anta 


förvaltningens förslag. Ordföranden finner att omsorgsnämnden bifaller 


förvaltningens förslag. 


 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt andrahands-


yrkande att användandet av det prestationsbaserade bidraget för 2023 


gällande avsättning till buffert 1 209 tsek ska avslås och användas till 


personaltäthetshöjning under proposition mot yrkande från Ingela 


Gustavsson med flera om bifall till att anta förvaltningens förslag avseende 


buffert. Ordföranden finner att omsorgsnämnden bifaller förvaltningens 


förslag. 


 


Omröstning begärs och verkställs. 


 


Ja-röst för bifall till Ingela Gustavssons med fleras yrkande. 


Nej-röst för bifall till Lászlós Gönczis yrkande 


 


Med 6 ja-röster mot 1 nej-röst har omsorgsnämnden beslutat att bifalla 


Ingela Gustavssons med fleras yrkande. 


 


 


Omröstningsprotokoll   § 138   


Ledamöter Parti Ja Nej 


László Gönczi MP  X 


Maud Jonsson L X  


Ingela Gustavsson V X  


Per Gunnar Larsson S X  


Kennet Hedman M X  


Elisabet Thorén C   X  


Marie-Louise Hellström LB X  


Totalt  6 1 


 







 


Omsorgsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


13(27) 


Datum 


2022-10-19 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Protokollsanteckning 
 


László Gönczi (MP) yrkande ska enligt undertecknades mening ha följande 


lydelse: 


 


László Gönczi (MP) yrkar i andra hand på att användandet av det 


prestationsbaserade bidraget för 2023 gällande avsättning till buffert 1 209 


tsek ska avslås. 


 


Elisabet Thorén.  


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 139 Dnr 00100/2021  


Verksamhetsplan 2023 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Tagit del av beskrivningen av hur arbetet med mål och uppdrag för 2023  


    fortlöper 


 


2. Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta arbetet med förslag till mål utifrån  


    kommunfullmäktiges prioriterade mål. 


 


3. Förvaltningen får i uppdrag att lägga till två målområden, hållbar   


    konsumtion och produktion samt att bekämpa klimatförändringarna, mål     


    12 och 13 till förslaget        


Sammanfattning av ärendet 


Förvaltningen beskriver hur arbetet med verksamhetsplanen för 2023 


fortlöper. Förslag till uppdrag utifrån kommunfullmäktiges prioriterade mål 


finns beskrivna i handlingarna. Mål 12 och 13 i Agenda 2030, hållbar 


konsumtion och produktion samt att bekämpa klimatförändringarna har lagts 


till i förslaget           


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 12 oktober 2022. 


Mål och uppdrag 2022 , utkast 2023 diarieförd 12 oktober 2022.  


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att nämnden tagit del 


av beskrivningen av hur arbetet med mål och uppdrag för 2023 fortlöper och 


finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 


 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgs-


förvaltningens förslag att förvaltningen får i uppdrag att fortsätta arbetet med 


förslag till mål utifrån kommunfullmäktiges prioriterade mål och finner att 


nämnden bifaller detta. 


 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgs-


förvaltningens förslag att förvaltningen får i uppdrag att lägga till två 
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uppdrag, hållbar konsumtion och produktion samt att bekämpa 


klimatförändringarna, mål 12 och 13 till förslaget och finner att nämnden 


bifaller detta. 


Beslutsexpediering 


Omsorgsförvaltningen 


Akt 
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§ 140 Dnr 00066/2022  


Remiss av SOU 2022:35 Tryggare i vårdyrket - en 
översyn av vissa frågor inom utbildning till 
sjuksköterska och barnmorska. Remissvar. 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Remissvaret godkänns och skickas till Utbildningsdepartementet          


Sammanfattning av ärendet 


Remissvar av betänkandet Tryggare i vårdyrket – en översyn av vissa frågor 


inom utbildning till sjuksköterska och barnmorska (SOU 2022:35) 


 


Utbildningsdepartementet 


Universitets- och högskoleenheten  


 


Ljusdals kommun ställer sig i huvudsak positiv till remissen och den riktning 


som de aktuella vårdutbildningarna med den får.  


 


Synpunkter 


Ljusdals kommun anser att särskild hänsyn till den verksamhetsförlagda 


utbildningen är av vikt. Kravet på handledare, liksom på verksamheten, blir 


stor och det måste finnas utbildade handledare som systematiskt utbildar 


studenterna. På mindre orter kan det finnas risk för eventuell person-


kännedom mellan elev och handledare och där kan eventuellt stöd komma att 


behöva ta in handledare från annan ort, så att ett resultat inte riskerar att 


äventyras åt ena eller andra hållet på grund av personkemi.  


 


Det påtalas att fler handledare ska utbildas och att VFU-platser inom sjukhus 


kan komma att minska då vården förändras och går mot mer öppenvård i 


olika lösningar. Vid ett sådant eventuellt utfall behöver utbildningarna 


”hänga med” och säkerställa att studierna följer förändringarna av vården.  


 


Kommunen är positiv till att Lärosäten som anordnar sjuksköterske-


utbildning ska få i uppdrag att planera och utveckla VFU-kurser inom 


utbildning som är förlagd i fler verksamheter än i dag. Det sker successivt en 


förskjutning av vården från slutenvård på sjukhus till att avancerad vård sker 


i hemmet. Denna förskjutning kräver att planeringen för sjuksköterske-


utbildningens VFU måste möta upp den förändringen. Kommunernas hälso- 
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och sjukvårdsansvar är på primärvårdsnivå och VFU inom kommunens 


hälso- och sjukvård måste förlängas för att möta upp det förändrade behovet. 


 


Madeleine Hansback, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 


Åsa Melander, Enhetschef Rehab och hemsjukvård 


Tanja Westerblom, Kvalitetschef             


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 11 oktober 2022. 


Betänkande av utredningen om utbildning till sjuksköterska och barnmorska 


diarieförd 5 juli 2022 


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgs-


förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta 


Beslutsexpediering 


Utbildningsdepartementet 


Akt 
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§ 141 Dnr 00001/2022  


Sammanträdesdagar 2023 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Sammanträdesdagar 2023 för omsorgsnämnden antas enligt alternativ 2      


Sammanfattning av ärendet 


Omsorgsnämnden ska anta sammanträdesdagar för 2023. 


 


Plats: Ljusdalssalen. Tid: 08:30 


 


Alternativ 2: Enligt önskemål med hänsyn till Regionfullmäktiges 


sammanträden antagen. 


  


  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Aug Sep Okt Nov Dec 


ON 
25 


Ons 


22 


Ons 


22 


Ons 


19 


Ons 


24 


Ons 


14 


Ons 


23 


Ons 


27 


Ons 


18 


Ons 


22 


Ons 


13 


Ons 


 


 


I förslag till sammanträdesdagar föreslås att nämnden antar datum för elva 


sammanträdestillfällen för nästa år. 


 


Samtidigt som beslutet om ny organisation togs beslutades även om att 


sportlov, påsklov och höstlov ska vara mötesfria.             


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 5 oktober 2022.  


Yrkanden 


Marie-Louise Hellström (LB) yrkar på att sammanträdesdagar för 


omsorgsnämnden 2023 enligt alternativ 2.     
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Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Marie-Louise 


Hellströms yrkande om sammanträdesdagar för omsorgsnämnden 2023 


enligt alternativ 2 och finner att nämnden bifaller detta.  


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 142 Dnr 00099/2021  


Kommunikation 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Tagit del av hur en kommunikationsplan kan se ut 


 


2. Omsorgsnämnden ser positivt på att omsorgsförvaltningen använder  


    kommunikationsplanen           


Sammanfattning av ärendet 


Förvaltningen har i uppdrag att ta fram en plan för hur information och 


beslut kan kommuniceras såväl internt som externt. Enheten för strategisk 


och hållbar utveckling (ESHU) har tagit fram ett förslag för hur 


förvaltningen kan arbeta när behov an kommunikation uppstår.            


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 12 oktober 2022. 


Utkast kommunikationsplan diarieförd 12 oktober 2022.  


Yrkanden 


László Gönczi (MP) yrkar på att omsorgsnämnden ser positivt på att 


omsorgsförvaltningen använder kommunikationsplanen.     


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgs-


förvaltningens förslag att omsorgsnämnden tagit del av hur en 


kommunikationsplan kan se ut och finner att nämnden bifaller detta. 


 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt yrkande att 


omsorgsnämnden ser positivt på att omsorgsförvaltningen använder 


kommunikationsplanen och finner att nämnden bifaller detta.  


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 143 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 oktober 2022 ligger en genomgång av 


protokoll och beslut från omsorgsnämnden till och med nämndsammanträdet 


den 23 september 2022.  


 


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 6 oktober 2022. 


Sammanställning av omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen och 


kommunfullmäktige 2019-2022. 


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 


noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  


Protokollsanteckning 


Akt 
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§ 144 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 


sammanställningen i oktober 2022 ligger en genomgång av protokoll och 


beslut från omsorgsnämnden till och med nämndsammanträdet den 23 


september 2022. 


 


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. Noteras att inga ärenden är 


markerade med rött.             


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 6 oktober 2022. 


Sammanställning av omsorgsnämndens uppdrag till förvaltningen 2019-


2022.  


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 


noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  


Protokollsanteckning 


Akt 
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§ 145 Dnr 00006/2019  


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


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet           


Sammanfattning av ärendet 


Två gånger per år redovisas för omsorgsnämnden hanteringen av de uppdrag 


som har kommit från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Till grund 


för sammanställningen i oktober 2022 ligger en genomgång av protokoll och 


beslut från omsorgsnämnden till och med nämndsammanträdet den 23 


september 2022. 


 


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 6 oktober 2022. 


Sammanställning av omsorgsnämndens hantering av uppdrag från 


kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2019-2022 


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 


noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  


Protokollsanteckning 


Akt 


 


 







 


Omsorgsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


24(27) 


Datum 


2022-10-19 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 146 Dnr 00008/2022  


Ärenden för kännedom 2022 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet          


Sammanfattning av ärendet 


Underrättelse till omsorgsförvaltningen om granskning för detaljplan för 


Sörvåga 5:16, Järvsö. Tillgängligt för granskning 2022-10-10-2022-10-28. 


 


Detaljplanen har tidigare varit föremål för samråd. 


 


Till omsorgsnämndens sammanträde den 19 oktober 2022 finns följande 


domar för kännedom: 


  


Förvaltningsrätten i Falun meddelar dom i mål nr 5108-21 gällande personlig 


assistans. 


 


Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 


 


Förvaltningsrätten i Falun meddelar dom i mål nr 3964-21 gällande personlig 


assistans. 


 


Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 


 


Förvaltningsrätten i Falun meddelar dom i mål nr 5243-21 gällande ledsagar-


service. 


 


Förvaltningsrätten avslår överklagandet.  


 


Förvaltningsrätten i Falun meddelar dom i mål nr 3044-21 gällande insats för 


särskild stöd och service. 


 


Förvaltningsrätten avslår överklagandet.             


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 11 oktober 2022.  







 


Omsorgsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


25(27) 


Datum 


2022-10-19 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 


noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  


Protokollsanteckning 


Akt 


 


 







 


Omsorgsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


26(27) 


Datum 


2022-10-19 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 147 Dnr 00007/2022  


Redovisning av delegeringsbeslut omsorgs-
förvaltningen 2022 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Nämnden anser sig vara delgiven           


Sammanfattning av ärendet 


Listor redovisas, diarieförd den 6 oktober 2022, över delegeringsbeslut 


fattade i augusti och september 2022 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 10 oktober 2022. 


Delegeringsbeslut aug/sep - översikt diarieförd 6 oktober 2022.  


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att nämnden anser 


sig vara delgiven och finner att nämnden bifaller detta.  


Beslutsexpediering 


Akt 


 


 







 


Omsorgsnämnden 


PROTOKOLL 


Sida 


27(27) 


Datum 


2022-10-19 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 148 Dnr 00034/2019  


Ledamöternas övriga frågor  


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Avstämning av beslut ON 2020-05-13 gällande korttidsvistelse tas till en  


    beredning     


Yrkanden 


Marie-Louise Hellström (LB) yrkar på att en avstämning av beslut 


ON 2020-05-13 gällande korttidsvistelse tas till en beredning. 


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Marie-Louise 


Hellströms yrkande att avstämning av beslut ON 2020-05-13 gällande 


korttidsvistelse tas till en beredning och finner att omsorgsnämnden bifaller 


detta  


Beslutsexpediering 


Akt      


 


 





