
 

Nordanstigs kommun 
Omsorgsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(17) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-15 
 

 

  
 

 

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

 Ajournering för lunch kl 12:00 – 13:00 

Beslutande 
 

Carina Ohlson (C), Ordförande 
Sigbritt Persson (S), 1:e vice ordförande 
Stefan Nybom (S) 
Patric Jonsson (KD) Närvarande till och med kl 13:30 § 71 
Sandra Bjelkelöv (SD) Närvarande till och med kl 12:00 § 70 
 

Ersättare 
Andreas Högdahl (NOP) Ersättare för Sandra Bjelkelöv (SD) kl 13:00 – 14:00 § 71 

Övriga deltagande Margareta Sjögren, sekreterare 
Kristina Berglund, socialchef 
Karin Henningsson, tf vård och omsorgschef 
Stina Lindgren, ekonom § 66 

Utses att justera  

Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö  
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 61-72 

 Margareta Sjögren  

 Ordförande 

  

 Carina Ohlson  

 Justerare 

  

 Stefan Nybom (S)    

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Omsorgsutskottet 

Sammanträdesdatum 2020-06-15 

Datum då anslaget sätts upp 20-06-22 Datum då anslaget tas ned 20-07-14 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Bergsjö 
 

Underskrift 

  

 Margareta Sjögren  
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§ 61 Dnr 2019-000111  

Godkännande av dagordning 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna dagordningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottet godkänner dagordningen med eventuella ändringar. 
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§ 62 Dnr 2019-000112  

Föregående protokoll 

Omsorgsutskottets beslut 

Föregående protokoll läggs till handlingarna 

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottet går igenom protokollet från 2020-05-11.  

Beslutsunderlag 

Föregående protokoll.  
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§ 63 Dnr 2019-000107  

Verksamheten informerar  

Omsorgsutskottets beslut 

Uppdra till verksamheten att göra en utredning på LOV (Lagen om valfrihet) inom 

hemtjänsten i kommunen 

Samt att titta på paket i biståndsbedömning av hemtjänst. 

För övrigt godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Tf verksamhetschef för vård och omsorg Karin Henningsson och socialchef 

Kristina Berglund redovisar en sammanställning av aktuella ärenden. 

 

Vård och omsorg  

• Jobbar med omställning för att få en budget i balans. Nya åtgärder är på 

gång, tex, schemaändringar, åtgärder för ökad effektivitet, byte av bilpark, 

vikariestopp mm. 

• Ett önskemål från verksamheten om belastningsregisterutdrag vid 

anställning, likt skola/ förskola. 

• Uppstart av ett Covid-19 team, bedriver dagligen kohortvård i samband 

med provtagning. 

• Semesterplanering.  

• Besöks uterum är förberedda för att eventuellt öppna i sommar. Avvaktar 

några veckor till för att se vart smittspridningen tar vägen.  

 

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, 

timanställda och nyanställa samt fortsätta i normal produktionstakt eller 

expandera. 

• IFO- som helhet arbetar just nu till stor del hemifrån/distans. Ett mindre 

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. Semestrarna klara och 

arbetsledning på plats under hela sommaren. 
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Fortsättning § 63 

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

kontor. Öppnar vid behov för att tillmötesgå tillgänglighet. Semestrar klara. 

• Bistånd- arbetar på distans sedan torsdagen förra veckan. Alltid minst en 

personal på plats för att tillmötesgå tillgänglighet samt kunna ta emot 

ansökningar som kommer via post. Semestrar klara. 

• BoF (Barn och familj) IFO (Individ och familjeomsorg) - pågår ett arbete 

för att stärka gruppen. Indea har fått ett uppdrag att tillsammans med 

handläggare, teamledare och IFO chef, titta på hur man kan arbeta mer 

samstämmigt och med det förbättra arbetsmiljö, effektivitet och kvalité 

inom gruppen. Detta arbete fortsätter. 

• Socialchef väntar på skriftligt uppdrag av Kommunchef att genomföra en 

översyn av verksamheten. 

 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsinformation Vård och omsorg. 

Verksamhetsinformation Social omsorg.  
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§ 64 Dnr 2020-000095  

Verksamhetsuppföljning  

Omsorgsutskottets beslut 

Att till kommunstyrelsen redovisa: 

1. Bemanning Säbo inklusive LSS, Lotsen och korttids,  

2. Antal beviljade hemtjänsttimmar.  

3. Vårddygn korttids.  

4. Antal inskrivna på Arbetsmarknadsenheten som anvisats av socialtjänsten,  

försörjningsstöd. 

5. Antal inskrivna i KAA (Kommunala aktivitetsansvaret) 

 

Sammanfattning av ärendet 

Socialchef Kristina Berglund och tf verksamhetschef för vård och omsorg Karin 

Henningsson redovisar uppföljning av de olika verksamheterna under 

omsorgsutskottet per maj 2020.  

 

Vård och omsorg 

Analys av månadsresultat 

Prognos för vård och omsorg beräknas minus ca 8 200 tkr.   

Ca 1 000 tkr är personalkostnader från omställningsarbetet i hemtjänsten 2019. 

2 650 tkr är ökade kostnader på grund av Covid-19. 

Vård och omsorg gemensamt beräknas minus 2 940 tkr.   

Äldreomsorgen beräknas minus 5 869 tkr. Detta är till stor del ökade 

personalkostnader på grund av mycket kohort (Vård som kräver extra mycket 

bemanning).  

Projektet heltid som norm innebär en ökad kostnad för verksamheten med ca 300 

tkr. 

Omsorgen om funktionshindrade beräknar göra ett plus med 620 tkr.  

Hemtjänsten beräknas minus 4 770 tkr. Det är för dyra kommunala hemtjänst 

timmar, för mycket personal kontra utförda timmar. Heltidsprojektet står för ca 300 

tkr.  
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Fortsättning § 64 

 

Åtgärder till avvikelserna i månadsresultatet 

Vård och omsorg gemensamt, planeringskostnaderna är av engångskaraktär. De har 

varit nödvändiga för att förändringsjobbet. 

Äldreomsorgen jobbar aktivt med schemaplanering för att komma i balans. Från 

och med den 1 juni kommer nytt schema att starta på Sörgården och Bållebo.  

Från och med den 1 september dras 1 nattpersonal ner på Sörgården.  

Från och med en 1 maj kommer heltidsprojektet att upphöra vilket innebär en 

besparing på ca 300 tkr.  

Antal brukare på Hagebo ändras från och med den 14 april, vilket medför att man ej 

behöver återbesätta vakant tjänst. 

Omsorgen om funktionshindrade jobbar med hemtagande av tjänsteköp från andra 

kommuner. Verksamheten har i dialog med NBAB (Nordanstigs Bostäder AB) sett 

över möjligheten att knyta upp lägenheter i närheten av Lotsen i syfte till ett bra 

brukarflöde med boendestöd. 

Hemtjänsten i Hassela har gjort om sitt schema för att få en ökad effektivitet med 

start den 1 maj. De förflyttar även 2 personer till annan verksamhet.  

Harmånger slutar med heltidsprojektet från och med den 1 maj vilket kommer leda 

till en besparing på ca 300 tkr. Gruppen har en plan tillsammans med Hagebo om 

nyttjande av timmar på ett optimalt sett med samvarogrupper. Detta går i dagsläget 

inte att genomföra pga Covid-19.  Båda grupperna har avyttrat hemtjänstbilar. Man 

jobbar aktivt med att optimera planeringen med schemaplanering. 

 

Social omsorg 

Analys av månadsresultat 

Prognos för Social omsorg minus 1 037 tkr. 

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. 
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Fortsättning § 64 

 

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. 

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 

Inom försörjningsstöd fortsätter arbetet tillsammans med AME/flykting att efter 

första ansökning om försörjningsstöd även få en inbokad tid hos AME för att titta 

på eventuella arbetsmarknadsåtgärder. AME har också timanställt en handläggare 

för att lära upp personal att skriva utredande ansökningar till försäkringskassan på 

individer som bedöms höra hemma hos försäkringskassan och inte på 

försörjningsstöd.  

I den analys som gjorts så är minst 10 personer berättigande till olika åtgärder inom 

försäkringskassan. 

Inom Barn- och Familj har en extern konsult anlitats för att göra en genomgående 

analys varför ledningen inte kommer vidare i arbetet med att effektivisera 

handläggning och öppenvård. Arbetet pågår och en strategi börjar att ta form. En 

effektiv handläggning ska resultera i att man ska kunna arbeta mer förebyggande 

och därmed förhindra eller korta placeringar. 

 

Beslutsunderlag 

Månadsrapport Vård och omsorg. 

Månadsrapport Social omsorg.  
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§ 65 Dnr 2020-000208  

Begäran om överflyttning av ärende 

Omsorgsutskottets beslut 

Att omsorgsutskottet i Nordanstigs kommun begär att ärendet skall överflyttas till 

Timrå kommun. Nordanstigs kommun emotser snarast ett skriftligt beslut från 

Timrå kommun.  

Sammanfattning av ärendet 

Begäran om överflyttning av ärende som avser insats särskilt boende enligt 4 kap. 1 

§ Socialtjänstlagen gällande XX. 

Nordanstigs kommun begär i det aktuella ärendet överflyttning enligt 2 kap. 10 § 

Socialtjänstlagen.  

 

Beslutsunderlag 

Förslag till beslut 

Att omsorgsutskottet i Nordanstigs kommun begär att ärendet skall överflyttas till 

Timrå kommun. Nordanstigs kommun emotser snarast ett skriftligt beslut från 

Timrå kommun.  
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§ 66 Dnr 2020-000196  

Ekonomirapport 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomienheten har sammanställt en ekonomirapport per maj för 

omsorgsutskottets verksamheter. 

Föredragande är ekonom Stina Lindgren som går igenom redovisningen.  

 

Vård och omsorg 

Bokfört maj 2019: 71 696 tkr 

Bokfört maj 2020: 69 395 tkr tkr 

Budget 2020: 164 630 tkr 

Avvikelse mot budget: - 8,189 tkr 

 

Social omsorg  

Bokfört maj 2019: 9 576 tkr 

Bokfört maj 2020: 10 418 tkr 

Budget 2020: 30 397 tkr 

Avvikelse mot budget: 1 037 tkr 

 

Avvikelse mot budget för hela omsorgsutskottet: - 7 152 tkr 

 

Beslutsunderlag 

Månadsuppföljning maj.  
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§ 67 Dnr 2020-000206  

Policy för betalningar till kommunala verksamheter 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Uppföljning av ärendet "Policy för betalningar till kommunala verksamheter"  

POL (Politiska ledningsgruppen) § 30/2020-05-19. 

Verksamheten arbetar med frågorna. En översyn är på gång. Riktlinjer kommer att 

komma under hösten.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag POL 2020-05-19 § 30 
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§ 68 Dnr 2020-000207  

Träff med Arbetsförmedlingen 

Omsorgsutskottets beslut 

Socialchef Kristina Berglund bokar in en träff med Arbetsförmedlingen och AME 

(Arbetsmarknadsenheten) under hösten.  

Sammanfattning av ärendet 

Uppföljning av ärendet "Träff med Arbetsförmedlingen"  

POL (Politiska ledningsgruppen) § 30/2020-05-19. 

 

Beslutsunderlag 

POL (Politiska ledningsgruppen) § 30/2020-05-19 
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§ 69 Dnr 2020-000079  

Statistik från arbetsförmedlingen  

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Arbetsförmedlingen var inskrivna arbetslösa i riket i mars 2020 som andel 

(%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år, 8,1%. Det är en ökning sedan 

mars 2019 med 1,4 procentenheter eller +7 742 personer. 

Arbetslösheten i Gävleborgs län i mars 2020 var 10,5% och är en ökning med 1,2 

procentenheter jämfört med mars månad 2019. 

Arbetslösheten i Nordanstig. Inskrivna arbetslösa i mars 2020 som andel (%) av den 

registerbaserade arbetskraften 16-64 år var 6,9% ( 297) personer. Detta att jämföra 

med samma månad föregående år, 5,5%. En en ökning med 1,4 procentenheter. 

Arbetslösheten är lägre bland kvinnor 6,5% ( 129 personer) än män 7,3% ( 168 

personer). 

Ungdomsarbetslösheten var i mars 2020 13,3% ( 55 ungdomar). Detta att jämföra 

med mars 2019 9,5% . En ökning med 3,8 procentenheter som motsvarar 15 

personer. Arbetslösheten bland unga män var 15,9%. Detta att jämföra med mars 

2019, 12,2%. I målgruppen utrikes födda ungdomar var 30,3% arbetslösa. 

Arbetslösheten bland utrikesfödda var i mars 2020 23,7% ( 105 personer). Detta att 

jämföra med mars månad 2019, 25,6% ( 107 personer). En minskning med -1,9 

procentenheter. I länet uppgick arbetslösheten i mars 2020 bland utrikesfödda till 

31,6% (7 083 personer). Detta att jämföra med mars månad 2019, 32,7% . 

En minskning med -1,1 procentenheter.  

Beslutsunderlag 

Månadssiffror arbetsförmedlingen.  
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§ 70 Dnr 2020-000221  

Ansökan om sänkt kapacitetstak för hemtjänst 

Omsorgsutskottets förslag till beslut 

Att kommunstyrelsen beviljar ML Omsorgsspecialisten AB (Mitt Liv) sänka dess 

kapacitetstak med 500 hemtjänsttimmar enligt LOV i Nordanstigs kommun.  

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteutlåtande från Karin Henningsson, tf verksamhetschef vård och omsorg och 

Erik Hedlund, kommunchef, daterat 2020-06-11. 

ML Omsorgsspecialisten AB ansöker om att få sänka sitt kapacitetstak med 500 

hemtjänsttimmar enligt LOV i Nordanstigs kommun. Totalt kommer då ML 

Omsorgsspecialisten ha ett kapacitetstak om 3000 timmar.   

Beslutsunderlag 

Att kommunstyrelsen beviljar ML Omsorgsspecialisten AB (Mitt Liv) sänka dess 

kapacitetstak med 500 hemtjänsttimmar enligt LOV i Nordanstigs kommun.  

. 
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§ 71 Dnr 2020-000179  

Kvinnojouren Vändpunkten  

Omsorgsutskottets beslut 

Tacka för informationen.     

Sammanfattning av ärendet 

Besök av kvinnojouren/tjejjouren Vändpunkten i Hudiksvall/Nordanstig som 

informerar om sin verksamhet och hur man arbetar med våld i nära relationer.  

Tjejjouren startade för 1,5 år sedan. En central del i verksamheten är det 

förebyggande arbetet. Bland annat jobbar man med workshops i skolan. Man håller 

nu på att etablera sig i Bergsjö. 

Man informerar vidare om att Coronaepidemin har försvårat situationen för våld i 

nära relationer och att man därför har startat en kampanj för att ge stöd till 

våldsutsatta kvinnor. Kvinnojouren/Tjejjouren har tryckt upp information som 

kommuner kan förmedla vidare. Denna information kan sätts upp som anslag och 

skickas ut som vykort till medborgarna.  

Då det kostar att trycka upp detta material skulle man vilja göra detta i samarbete 

med Nordanstigs kommun. En grovt beräknad kostnad är uppemot 20.000 kr.  

Sigbritt Persson (S) tar med sig frågan till Ledningsutskottets sammanträde den 

16/6. 
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§ 72 Dnr 2017-000461  

Rapporter/information 

Omsorgsutskottets beslut 

Tacka för informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

1. Utbetalning Statsbidrag 2020 för att stärka insatserna för barn och unga med 

psykiskt ohälsa. (Hid 120627)  

2. Utbetalning Statsbidrag 2020 för stärkt bemanning inom sociala barn- och 

ungdomsvården. (Hid 120629) 

3. Fyra avgångselever från Bromangymnasiets omvårdnadsprogram fick vid dagens 

sammanträde ta emot årets omvårdnadsstipendium. De elever som nominerats av 

skolan och som uppfyllde de vägledande kriterierna var Abdi Ali, Emma Blank, 

Nora Hägg och Wilma Forslin. 

Förutom blommor och stipendium fick stipendiaterna 2 000 kronor vardera. 

Stipendiet delades ut av omsorgsutskottets ordförande Carina Ohlson.  

      

      

      

 

 


