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Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö, måndagen den 14 september 2020 kl 09:00 – 12:15 

Beslutande 
 

Carina Ohlson (C), Ordförande 
Sigbritt Persson (S), 1:e vice ordförande 
Stefan Nybom (S) 
Patric Jonsson (KD) 
Sandra Bjelkelöv (SD) Digital närvaro till kl 11:50 § 81–88 
 

Ersättare 
Andreas Högdahl (NOP) Närvarande heldag. Ersättare för Sandra Bjelkelöv (SD) § 89 

Övriga deltagande Karin Henningsson, verksamhetschef 
Kristina Norberg, socialchef 
Stina Lindgren, ekonom 
Eva Engström, kommunsekreterare,  § 88 - 89 
Margareta Sjögren, utskottssekreterare § 81 - 87 

Utses att justera  

Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö  
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 81-89 

 Margareta Sjögren/Eva Engström  

 Ordförande 

  

 Carina Ohlson  

 Justerare 

  

 Patric Jonsson (KD)    

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Omsorgsutskottet 

Sammanträdesdatum 2020-09-14 

Datum då anslaget sätts upp 2020-09-23 Datum då anslaget tas ned 2020-10-14 
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 Margareta Sjögren/Eva Engström  
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§ 81 Dnr 2019-000111  

Godkännande av dagordning 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna dagordningen med föreslagna ändringar.  

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottet ska godkänna dagordningen. 

Följande extraärenden anmäls: 

Stefan Nybom (S): Extratjänster.  

Sandra Bjelkelöv (SD): Ofrivilliga delade turer.  

Följande ärende utgår: 

Arbetsskador och tillbud bland personalen. Ärendet flyttas till nästa sammanträde 

20-10-12.  
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§ 82 Dnr 2019-000112  

Föregående protokoll 

Omsorgsutskottets beslut 

Föregående protokoll läggs till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottet går igenom protokollet från 2020-08-17.  

Beslutsunderlag 

Föregående protokoll finns med som underlag i kallelsen (Hid 121361).  
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§ 83 Dnr 2020-000115  

Coronaviruset, Covid-19. 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Karin Henningsson, tf verksamhetschef för Vård och omsorg, informerar bl.a. om 

följande: 

Vi har sökt medel från Socialdepartementet som vi har blivit tilldelade. Vi har fått 

36 475 kronor för extrakostnader för Covid-19. Detta för att motverka 

konsekvenserna av isolering för äldre. Vi har tänkt använda pengarna för att göra 

säkra mötesrum inomhus nu när hösten och vintern kommer. 

Vi har även sökt 4 800 tkr för kostnader som vi redan haft i år. Vi vet ännu inte om 

vi får dessa pengar.  

Beslutsunderlag 

Regeringens beslut om utbetalning av medel medföljer kallelsen. Regeringskansliet, 

Lena Hallengren och Linda Hinderberg. (Hid 121740).  
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§ 84 Dnr 2020-000195  

Verksamheten informerar 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Tf verksamhetschef för Vård och omsorg Karin Henningsson och socialchef 

Kristina Norberg redovisar en sammanställning av aktuella ärenden. 

 

Vård och omsorg 

Man jobbar med omställning att få en budget i balans. Nya åtgärder är på gång, t ex 

schemaändringar, åtgärder för ökad effektivitet, byte av bilpark, vikariestopp mm.  

Neddragning med en person nattetid på Sörgården är igång från och med 1/9 och 

kameror är monterade och i drift. Covid-19 team är i malpåse from 12/9. Man kan 

snabbt ställa om och öppna upp igen om behov skulle finnas. Besöksuterum har 

varit besökta och mycket uppskattade. Man ser över möjligheterna över säkra 

platser inomhus. Sommaren har fungerat väldigt bra. Man har haft otroligt duktiga 

medarbetare som sommarvikarier. 

  

Social omsorg 

Ekonomiskt bistånd/ AME (Arbetsmarknadsenheten)–  SKLs (Sveriges kommuner 

och Landsting) projekt: Handläggarna fortsätter samarbetet med AME för att kunna 

vända trenden med ökade kostnader inom ekonomiskt bistånd. Dock finns en risk 

att kostnaderna ökar utifrån de konsekvenser Covid-19 har på företag och deras 

möjligheter att därmed anställa vikarier, timanställa och nyanställa samt fortsätta i 

normal produktionstakt eller expandera. 

IFO (Individ och familjeomsorg)-  arbetar delvis hemifrån/distans. Ett team finns på 

plats för att kunna hålla kraven på tillgänglighet. Vid hög sjukfrånvaro på grund av 

Covid-19 så kommer fokus att vara på de lagstadgade akutärenden som inkommer.  

AME – arbetar delvis på distans. Har schemalagd personal på plats men låst kontor. 

Öppnar vid behov för att tillmötesgå tillgänglighet.  
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Fortsättning § 84 

 

Bistånd- arbetar delvis på distans. Alltid minst en personal på plats men ofta fler för 

att tillmötesgå tillgänglighet samt kunna ta emot ansökningar som kommer via post.  

En översyn av Socialtjänsten pågår och är i sitt slutskede. Några få intervjuer 

kvarstår samt sammanställning av materialet till en rapport. Rapporten rapporteras i 

första hand till kommunchefen samt vidare till utskott/nämnd och fack och 

förväntas vara klar under oktober månad. 

Beroende av vad rapporten säger bör en strategi för att påbörja ett arbete inledas 

snarast.  

Beslutsunderlag 

Redovisning av verksamheterna finns som underlag i kallelsen. 

Verksamhetsinformation Vård och omsorg augusti (Hid 121799). 

Verksamhetsinformation Social omsorg augusti, (Hid 121883).  
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§ 85 Dnr 2020-000095  

Verksamhetsuppföljning  

Omsorgsutskottets beslut 

1. De grafer som det i OU protokoll 20-05-11 § 50 blev beslut på att redovisa 

till KS ska som vanligt skickas. I graferna ska analyser och åtgärder vara 

med.  

2. I övrigt godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Socialchef Kristina Norberg och tf verksamhetschef för Vård och omsorg Karin 

Henningsson redovisar uppföljning av de olika verksamheterna under 

omsorgsutskottet per augusti 2020. 

 

Vård och omsorg 

Analys av månadsresultat 

Prognosen för året ser ut att landa på 12 miljoner kronor över budget. 

Av dessa är 5 000 tkr direkt kopplade till Covid-19 och 1 000 tkr är omställning 

från Corab till Drakstaden. 

6 000 tkr är till största delen personalkostnader. En del är ökad personalåtgång på 

grund av mycket kohortvård. Det har även varit låg effektivitet inom den 

kommunala hemtjänsten.  

Åtgärder till avvikelser i månadsresultat 

Jobbar aktivt med att förändra organisationen. De flesta av de åtgärder som 

presenterats under året är igång från och med den 1/9. (Omorganisationen har tagit 

längre tid än först planerat, mycket pga tidsbrist i våras då vi var mitt uppe i 

pandemin). 

Behöver få upp effektiviteten i hemtjänsten och komma igång med samarbetet 

mellan hemtjänst och Säbo i vårdområde 4. 

Tf. verksamhetschef för vård och omsorg Karin Henningsson informerar även om 

följande: 

Man har minskat personalstyrkan med 51 årsanställda från oktober 2019 när man 

började med omställning av hemtjänsten. 

Det är en ökad sjukfrånvaro och man kan se att den är kopplad till Covid-19.  

Bemanning Säbo (Särskilt boende) har varit högre för att man behövt stärka upp 

med extra personal vid provtagning och kohortvård.  

Man har haft lediga platser på korttids på grund av Corona restriktioner.  
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Fortsättning § 85 

 

Beviljade hemtjänsttimmar ligger stadigt. Man kan se en liten minskning av de 

kommunala och även av de privata vilket beror inflyttningar till Säbo. 

Vård på korttids har varit mycket mindre pga Covid-19.  

Beviljade korttidsvård som verkställts är 25 personer.  

Vad gäller effektivitet i hemtjänsten så har Hassela optimerat sitt schema. De kan 

inte vara mindre för att få ihop ett schema alla dagar om året mellan kl 7-22.  

Harmånger gör om sitt schema, det bygger på samverkan med Säbo.  

I augusti månad har 24 personer verkställda beslut gällande kontaktperson SoL 

(Socialtjänstlagen). Två är icke verkställda.   

Fyra personer är beviljad dagverksamhet ÄO (Äldreomsorg) som ej verkställts. 

Tre personer står i kö till Säbo. 

Inga icke verkställda ärenden under augusti månad gällande kontaktperson LSS 

(Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). 

 

Social omsorg 

Analys av månadsresultat 

Social Omsorgs avvikelser är i stort i områdena placeringar (barn och vuxen) samt 

försörjningsstöd. Utifrån analys av tidigare års kostnader av placeringar så är den 

budget som ligger inte realistisk utifrån det behov som kommunen uppvisar. 

Samma gäller för försörjningsstöd. 

När det gäller området barn och familj så pågår ett arbete inom handläggning och 

öppenvård för att effektivisera, dock har det försvårats på grund av behov av 

rekrytering och Covid-19. Utifrån folkhälsomyndigheten rekommendationer så ska 

så många som möjligt arbeta hemifrån vilket försvårar ett utvecklingsarbete. 

Samma gäller handläggningen inom vuxen. 

Inom försörjningsstöd så pågår redan ett arbete tillsammans 

Arbetsmarknadsenheten och Flyktingenheten för att minska arbetslösheten och 

därmed behovet av försörjningsstöd. Även här försvåras det arbetet av Covid-19. 

Arbetet har ändå visat resultat och därmed ändrat den uppåtgående trend som vi 

tidigare haft till en svagt nedåtgående trend. Trots det är kostnaderna högre än den 

budget som är satt. 
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Fortsättning § 85 

Utifrån den prognos som finns i landet gällande hur Covid-19 kommer att slå mot 

arbetslösheten så har den ökat jämfört med samma tid förra året. Det kommer med 

stor sannolikhet att längre fram under året öka kostnaderna inom försörjningsstöd 

och arbetstyngden inom AME/Flykting.  

En ytterligare konsekvens av arbetslöshet är ökad problematik inom familjer. 

Därmed förväntas en ökad handläggning av ärenden inom barn- och familj, 

missbruksvården och familjevåld. Det i sin tur kan ge en ökning av placeringar både 

gällande barn och vuxna. 

Åtgärder till avvikelser i månadsresultat 

I dagsläget genomförs en översyn av social omsorg och i den ingår också Individ- 

och Familjeomsorgen. Rapporten förväntas vara klar inom kort (oktober) och man 

inväntar eventuella förslag till förändringar innan man påbörjar ett arbete med 

åtgärder. Eventuella åtgärder kan vara specifika till enheter men också spänna över 

strukturen inom Social Omsorg. 

 

Socialchef Kristina Norberg informerar även om följande: 

Antal anställda ligger ganska stadigt genom året. Några uppsägningar och 

nyanställningar har funnits. 

Trots Folkhälsomyndigheten rekommendationer gällande Covid-19 att sjukskriva 

sig vid minsta symtom och stanna hemma har inte sjuktalen ökat långsiktigt utan 

verkat ha haft en peak under april och sedan stadigt minskat. Dock finns det en oro 

att sjukskrivningarna kommer att öka under hösten då även vanliga förkylningar 

ökar, vilka kan vara svåra att särskilja från covid-19. 

Fem beslut enligt LSS i augusti. Inga avslag.  

Antal bifall om ekonomiskt bistånd är lägre än i augusti 2019. Även antal avslag är 

lägre. 

Obehandlade Säbo ansökningar i augusti är 14 stycken. Orsak till att de inte 

behandlats är omläggningar i hemtjänsten samt semestrar. 

Inga behandlade Säboansökningar i augusti. Under sommaren har omläggningar i 

systemet gjorts på grund av förändringar av utförare inom Vård och omsorg vilket 

gjort att viss handläggning inte har kunnat prioriteras. 

Antal inskrivna på Arbetsmarknadsenheten som har anvisats från socialkontoret, 

försörjningsstöd är 72 personer. Vi ser med oro på effekterna av Coronapandemin 

då behovet av insatser antas öka för den målgruppen. Vi eftersträvar en god 

samverkan och utvecklar nu det mellan enheterna och målet att erbjuda insatser för 

de som är i behov av försörjningsstöd prioriteras. Övriga instanser som initierar 

personer kan vara bland annat Arbetsförmedlingen, vuxenutbildningen, uppsökta 

enligt politiskt uppdrag KAA. 
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Fortsättning § 85 

 

Inskrivna KAA i juli 29 personer.  

KAA - Kommunala Aktivitets Ansvaret är lagstadgad verksamhet för kommuner 

och omfattar ungdomar 16-20 år som ej går nationellt gymnasieprogram. 

Uppsökande och bevakande verksamhet och skyldighet att erbjuda aktivitet för 

samtliga. Halvårsvis rapportering till SCB på Skolverkets uppdrag vilket kommuner 

enligt lag är skyldig att lämna. 

Inskrivna totalt på kommunens flyktingenhet är 36 personer.  

Antalet inskrivna på flyktingenheten omfattar samtliga inskrivna som tagits emot de 

sista 24 månaderna vilket kommunen enligt lagstiftning har ansvar för gällande 

bosättning, tolk, integrationsinsatser, särskilda insatser i skola mm. 25 kvinnor och 

30 män är registrerade. Nordanstig skall enligt lagstiftning och fastlagd planering ta 

mot 17 anvisade personer från Migrationsverket 2020. Utöver dessa kommer 

egenbosatta, sekundärinflyttade och anhöriga vilket vi prognostiserar till ungefär 

samma antal som de anvisade. 

Med anledning av Coronapandemin är det ett tydligt minskat antal asylsökande i 

Sverige samt att överföringar av Kvotflyktingar är pausad tills vidare. 

Nordanstigs kommun har 19 kvotflyktingar.  

Kvotmottagna personer är direktinresta från annat land och har uppehållstillstånd 

klart. 19 personer omfattas av etableringen och våra insatser. Elva kvinnor och åtta 

män, varav tio är under 16 år. Sverige tar mot 5000 kvotflyktingar årligen. 

Nordanstig räknade med 17 anvisade under året genom det utökade 

samrådsprojektet man inlett med andra kommuner, Länsstyrelsen och 

Migrationsverket under 2020, samtliga Syrier.  

Detta projekt är nu uppskjutet till 2021 med anledning av att det inte gåt att planera 

ett överförande till Sverige med anledning av Corona-Pandemin. Dessa har ingen 

direkt förkunskap om Sverige till skillnad från asylsökande som varit i Sverige en 

tid innan de eventuellt beviljats uppehållstillstånd och kommunplaceras. Anvisade 

kan vara kvotflyktingar som i detta fallet eller anvisade från ett anläggningsboende i 

Sverige. 

Vi har anvisning på kvotflyktingar som är pausade så länge det inte går att resa in i 

Sverige. Lägenheter är anskaffade och utrustade 

Antal vuxna över 20 år på kommunens flyktingenhet har minskat. Dessa har olika 

integrationsinsatser från Arbetsförmedlingen och kommunen. 

Antal inskrivna på AME (Arbetsmarknadsenheten) är 199 personer. 

 

 

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Omsorgsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(16) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-14 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Fortsättning § 85 

Vi bevakar konsekvenserna av Arbetsförmedlingens förändringar för att följa 

effekterna och har nu kommit i gång med samarbetet något bättre än tidigare. 

Antalet anvisningar till Extratjänster kommer att öka då Arbetsförmedlingen 

kommer få ökad budget för den insatsen och det kommer gynna våra 

kommuninnevånare. 

Vi ser med stor oro på vad Coronapandemin kommer ha för effekter på 

arbetslösheten på lång sikt och möjligheten att ge människor praktik, arbetsträning 

eller skapade anställningar i kommunal verksamhet i den akuta fasen.  

Beslutsunderlag 

Månadsrapport Vård och omsorg augusti, (Hid 121798) 

Månadsrapport Social omsorg augusti, (Hid 121861)  
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§ 86 Dnr 2020-000196  

Ekonomirapport 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Omsorgsutskottet uppmanar verksamheterna att jobba på med åtgärderna för en 

budget i balans.  

Sammanfattning av ärendet 

Ekonom Stina Lindgren redogör för det preliminära delårsbokslutet.  

      

      

      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Omsorgsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(16) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-14 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 87 Dnr 2017-000461  

Rapporter/information 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Rapport angående Färdtjänst- och Riksfärdtjänstens utveckling perioden januari till 

juni 2020 

Inkommen rapport med Hid 121771 daterad 2020-09-04 upprättad av Monica 

Westlund Hållbarhetsförvaltningen X-trafik, Serviceresor. 

Socialchef Kristina Norberg lämnar en rapport kring färdtjänst och riksfärdtjänst 

och dess utfall under Coronapandemin. Varje person har åkt själv i bilen och 

samåkning har inte kunnat genomföras vilket har lett till en ökad kostnad. Å andra 

sidan har färre resor genomförts vilket har minskat kostnaderna.  

Beslutsunderlag 

Rapport om färdtjänstens och riksfärdtjänsten utveckling under perioden januari - 

juni 2020. Monica Westlund, Region Gävleborg Hållbarhetsförvaltningen X-trafik, 

2020-09-04, (Hid 121771).  
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§ 88 Dnr 2020-000170  

Information och övriga ärenden 

Omsorgsutskottets beslut 

Kalla enhetschefen för Arbetsmarknadsenheten till sammanträdet i oktober för att 

informera om Extratjänster. 

I övrigt godkänna informationen. Sammanfattning av ärendet 

Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika ärenden.  

Under denna punkt kommer även ledamöternas eventuella extra ärenden att tas upp. 

Sandra Bjelkelöv (SD) frågar hur det går med planeringen för att undvika delade 

turer inom hemtjänsten. Idag arbetar man inom hemtjänsten varannan helg och 

under veckodagarna arbetar man delade turer. Sandra Bjelkelöv påtalar att det borde 

vara frivilligt om man vill arbeta delade turer eller inte och hänvisar till en 

arbetsmodell som Söderhamns kommun använder. 

Verksamhetschef Karin Henningsson svarar på frågan och informerar om att de 

arbetar för att komma tillrätta med schemaläggningen men att de inte är riktigt 

framme med en lösning ännu. 

Stefans Nybom (S) frågar i vilken utsträckning vi använder verktyget Extratjänster i 

vår kommun. Han hänvisar till Sandvikens kommun där man gjort en besparing på 

18 miljoner kronor tack vare att man inrättat s k Extratjänster i kommunen. Stefan 

vill att man aktualiserar frågan. Förslag att kalla Bente Sandström, enhetschef för 

AME, till nästa sammanträde i oktober för att informera om Extratjänster. 

En fundering från Carina Ohlsson. Kommunen har en lägenhet i Bergsjö.  Ska vi ha 

kvar den som en eventuell jour lägenhet att använda som akut boende eller vad ska 

vi göra med den? Kostnaden är 60 000 kronor per år. Lägenheten kostar lika mycket 

som en natt på skyddat boende.  

Carina skickar med frågan till verksamheten för Social omsorg.  
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§ 89 Dnr 2020-000252  

Tjänsteköp, utökning av antal dygn korttidsvistelse 

Omsorgsutskottets beslut 

Bevilja utökning av köp av antal korttidsdygn för XX från 3 korttidsdygn per 

månad till totalt 6 dygn per månad. Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteutlåtande skrivet av Katarina Moberg daterad 2020-09-01 

Nordanstigs kommun köper 3 korttidsdygn per månad enligt LSS 9 § 6 i form av 

korttidsvistelse av Sundsvalls kommun sen 2018-08-31. Familjehemmet har ansökt 

om en utökning till totalt 6 dygn per månad.  

Beslutsunderlag 

Omsorgsutskottet föreslås att 

Bevilja utökning av antal korttidsdygn för XX född XX från 3 korttidsdygn per 

månad till totalt 6 dygn per månad.  

Utökningen innebär en utökad kostnad från 3 dygn per månad till totalt 6 dygn per 

månad á 2 194 kr per dygn.  

      

      

 

 


