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Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö, måndagen den 12 september 2022 kl 13:00-15:00 

Beslutande 
 

Carina Ohlson (C), Ordförande 
Sigbritt Persson (S), 1:e vice ordförande 
Lena Svensson (S), ersättare för Stefan Nybom (S) 
Patric Jonsson (KD) 
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Henrik Kjölstad, sekreterare/utredare 

Utses att justera Patric Jonsson (KD) 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö, 2022-09-21  
 

Underskrifter 
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Paragrafer §§ 78-88 

 Henrik Kjölstad  
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 Patric Jonsson (KD)    
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Datum då anslaget sätts upp 2022-09-22 Datum då anslaget tas ned 2022-10-14 
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§ 78 Dnr 2021-000134 

Godkännande av dagordning 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna dagordningen med redovisade ändringar. 

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottet ska besluta om dagordningen med redovisade ändringar eller 

tillkomna ärenden. 

Sandra Bjelkelöv (SD) lyfter en fråga om framtiden för äldreomsorgen i 

Nordanstigs kommun, vilken behandlas under ärendepunkten Information och 

övriga ärenden. 
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§ 79 Dnr 2021-000135 

Föregående protokoll 

Omsorgsutskottets beslut 

Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande går igenom protokollet från 2022-06-13. 

Beslutsunderlag 

Protokoll OU 220613, dok. nr. 131787. 
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§ 80 Dnr 2022-000100 

Kriget i Ukraina - påverkan på kommunen 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Utredare Henrik Kjölstad redovisar för utvecklingen kring det pågående kriget i 

Ukraina och dess påverkan på Nordanstigs kommun. 

Juli månads lägesbild visar på ett oförändrat läge sedan juni månads redovisning. 

Augusti månads rapportering visar att fyra flyktingbarn från Ukraina nu är inskrivna 

i skolan. Inga behov för ytterligare specialiserad personal krävs, för tillfället, för att 

tillgodose behov. Kommunen ser inga särskilda utmaningar i dagsläget. 

Beslutsunderlag 

Nordanstigs kommuns lägesbild med anledning av invasionen i Ukraina 2022-08-

25, dok. nr. 132576. 

Nordanstigs kommuns lägesbild med anledning av invasionen i Ukraina 2022-07-

28, dok. nr. 132374. 
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§ 81 Dnr 2022-000001 

Verksamheten informerar 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Karin Henningsson föredrar ärendet och redovisar 

sammanställningar av aktuella ärenden från Vård och omsorg. 

Sommaren har varit en ansträngande period för verksamheten, med hög belastning 

för personalstyrkan. På Samordningsenheten inskolas ny administrativ personal. 

Tillordnad arbetsgrupp för rutiner kring GPS-larm. Utbildning av specialiserad 

personal. Äldreomsorgen på Sörgården har i augusti drabbats av utbrott av covid-

19. Höga personalkostnader. På Bergesta genomförs förberedelser för att börja 

användandet av digitala tillsynskameror.  

Information om rekrytering och utbildningar på Hagebo, och om rutingenomgång 

på Bållebo korttidsboende. Sammanställning av händelser under våren inom 

hemtjänsten. Information om händelser inom nattpatrullen gällande personal. 

Berättelse om aktiviteter och förändringar på Berge, Rösta och Paletten. 

Rapportering om Lotsens boende, om sommaraktiviteter på Storgatan och 

information om händelser på Koalan. Information om boendestödets personalstyrka 

och problematik kring eventuellt resursslöseri. Diskussion om rekrytering av ny 

personal. 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsinformation Vård och omsorg OU 220912, dok. nr. 132778. 
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§ 82 Dnr 2022-000002 

Verksamhetsuppföljning 

Omsorgsutskottets beslut 

1. Godkänna informationen. 

 

2. Redovisa följande uppgifter från månadsrapport per augusti 2022 till 

kommunstyrelsen:  

Punkterna 

3.2 Hemsjukvårdsuppdrag/period, antal 

3.3 Antal utförda hemtjänsttimmar, kommunal/privat/total 

3.4 HSL i hemtjänst, timmar/månad 

3.5 Vårddygn, korttids 

3.6 Effektivitet hemtjänst 

3.11 SÄBO (bifall, beviljade ej verkställda, avslag). 

 

3. Uppdra till verksamheten att utreda behov för LSS-boende och daglig 

verksamhet de kommande 10 åren. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Karin Henningsson redovisar uppföljning av Vård och omsorg per 

augusti 2022. 

Avvikelsen för Vård och omsorg är för närvarande prognostiserad till omkring -15 

000 tkr. Underskottet beror på hög kostnad för tjänsteköp och personlig assistans 

inom LSS-verksamheten och ökad bemanning på boenden i kommunen. 

Verksamheten köper LSS-platser för ca 9 000 tkr årligen. Kommunen har nu även 

helt tagit över hemtjänsten från de privata aktörerna i alla områden. 

Belastningen på kommunens särskilda boenden är ovanligt hög och 

kostnadskrävande då det krävs flera förstärkningsturer. Verksamheten har även 

tidigt flaggat för att kostnaderna för dubbelbemanning inom hemtjänsten inte 

kommer att rymmas inom budget. 2022 innefattar även stora kostnader för 

introduktioner och verksamhetsökning då all hemtjänst numera drivs i egen regi. 

Beslutsunderlag 

Månadsrapport, verksamhetsuppföljning augusti 2022, Vård och omsorg, dok. nr. 

132823. 

Yrkanden 

Ordförande yrkar att omsorgsutskottet 
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Forts § 82 

1. Godkänner informationen 

2. Redovisar punkterna 3.2-3.6 samt 3.11 ur månadsrapport augusti 2022 till 

kommunstyrelsen 

3. Uppdrar till verksamheten att utreda behov för LSS-boende och daglig 

verksamhet de kommande 10 åren. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sina yrkanden och finner dem antagna. 
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§ 83 Dnr 2022-000003 

Ekonomirapport 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Karin Henningsson föredrar rådande ekonomiskt läge för Vård 

och omsorg. 

Redovisningen visar ett prognosticerat underskott på 15 000 tkr, varav 9 000 tkr av 

dessa utgörs av LSS-ärenden. 

Beslutsunderlag 

Månadsrapport, verksamhetsuppföljning augusti 2022, Vård och omsorg, dok. nr. 

132823. 
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§ 84 Dnr 2022-000160 

Sammanställning av icke verkställda beslut enligt SoL 
och LSS 2022 

Omsorgsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige beslutar 

Godkänna kvartalsrapport 2, 2022 gällande ej verkställda beslut enligt SoL och 

LSS. 

Omsorgsutskottets beslut 

Omsorgsutskottet betonar vikten av ett snabbt verkställande av beslutet av 

byggande av nytt särskilt boende (KF 2019-11-25, § 156), då konsekvenserna blir 

kostsamma både gällande eventuella viten, personalkostnader och äldres rätt till 

värdigt boende. 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande ej verkställda 

beslut enligt SoL och LSS för kvartal 2, 2022. 

Redovisningen omfattar SoL ÄO, äldreomsorg; SoL OF, omsorg om personer med 

funktionsnedsättning; och LSS OF, omsorg om personer med funktionsnedsättning. 

Redovisningen visar att det finns sju gynnande beslut som inte verkställts inom tre 

månader från beslutsdatum, gällande SoL ÄO, till och med 31/3 2022, varav inga är 

ej verkställda. 

Det finns inga avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre  

månader från datum för avbrott. 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, tjänsteutlåtande, dok. 

nr. 132697. 

Yrkanden 

Ordförande yrkar att omsorgsutskottet 

1. Godkänner kvartalsrapport 1, 2022 gällande ej verkställda beslut enligt SoL och  

LSS. 

2. Betonar vikten av ett snabbt verkställande av beslutet av byggande av nytt 

särskilt boende (KF 2019-11-25, § 156), då konsekvenserna blir kostsamma både 

gällande eventuella viten, personalkostnader och äldres rätt till värdigt boende. 
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Forts § 84 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på sina yrkanden och finner dem antagna. 
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§ 85 Dnr 2021-000116 

Redovisning av arbetsskador och tillbud bland 
personalen 

Vård och omsorg, Social omsorg 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning av arbetsskador och tillbud bland personal inom Vård och omsorg för 

perioden 2022-01-01 till 2022-07-31.  

Redovisningen visar fem riskobservationer, 41 tillbud, 41 olycksfall och två 

färdolycksfall. 

Beslutsunderlag 

Redovisning av arbetsskador och tillbud bland personalen, KIA, VT 2022, dok. nr. 

132729. 
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§ 86 Dnr 2022-000201 

Kvalitetsuppföljning av LOV, 2021 

Omsorgsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Godkänna utredningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Nordanstigs kommun genomför årligen kvalitetsuppföljning av utförare inom 

hemtjänsten. Syftet med uppföljningen är att säkerställa att utförare haft ett 

ändamålsenligt kvalitetssystem och att verksamheten bedrivits i enlighet med 

gällande riktlinjer, mål och krav. Uppföljning av Drakstaden Omsorg AB utfördes i 

juni 2022 gällande verksamheten maj 2021-maj 2022. Den sammantagna 

bedömningen är att Drakstadens Omsorg AB haft fungerande rutiner och arbetssätt. 

Kommunstyrelsen föreslås godkänna uppföljningen. 

 

Protokollsanteckning 

Lena Svensson (S) begär att få lämna följande protokollsanteckning, vilket 

ordförande godkänner: 

"Jag har genom personlig anknytning till brukare hos Drakstaden Omsorg AB 

noterat brister i företagets utförande, vilka inte framkommit i utredningen. Dessa 

brister berör genomförandeplan och identifikation av personal." 

Beslutsunderlag 

Kvalitetsuppföljning av extern utförare av hemtjänst 2021, tjänsteutlåtande, dok. nr. 

132501. 

Kvalitetsuppföljning av LOV 2021, dok. nr. 132499. 
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§ 87 Dnr 2022-000260 

Tjänsteköp 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Information om verkställande av LSS-tjänsteköp på boendet Inagården i Tärnsjö. 

Beslut om ärendet fattades i sociala myndighetsnämnden den 31 augusti 2022. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag SM 2022-08-31 § 88 Tjänsteköp, dok. nr. 132687. 
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§ 88 Dnr 2022-000006 

Information och övriga ärenden 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika ärenden. Under 

punkten behandlas även eventuella väckta ärenden från ledamöterna. 

 

Sandra Bjelkelöv (SD), lyfter fråga om framtiden för äldreomsorgen i Nordanstigs 

kommun. 

Diskussion om förutsättningar för äldreomsorgen i Nordanstigs kommun. Samtal 

om arbetsuppgifter, arbetstider, personalbrist och om problematik gällande 

rekrytering av personal inom yrket. 

 


