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§ 39 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. 

Två ärenden har tillkommit sedan utskicket av kallelsen: Bemanning nattetid, 

trygghet och säkerhet på Sörgårdens SÄBO, samt Framtida behov, LSS. 

Ordförande lyfter en fråga gällande kvalitetsuppföljningen av lagen om 

valfrihetssystem (LOV). 

Sandra Bjelkelöv (SD) lyfter en fråga om utökad grundbemanning på särskilt 

boende (SÄBO). 
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§ 40 Dnr 2021-000135 

Föregående protokoll 

Omsorgsutskottets beslut 

Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande går igenom protokollet från 2022-03-14. 

Beslutsunderlag 

Protokoll OU 220314, dok. nr. 130245. 
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§ 41 Dnr 2022-000100 

Kommunens påverkan av kriget i Ukraina 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Utredare Henrik Kjölstad föredrar ärendet och ger information om det pågående 

kriget i Ukraina och vad detta har för påverkan på Nordanstigs kommun. 

Påverkan på Gävleborgs län är i dagsläget begränsad. Höga priser på bland annat 

drivmedel, energi, foder och byggmaterial samt påverkan på varuflöden (långa 

leveranstider, korta offerttider och restnoteringar) påverkar dock delar av 

näringslivet. I dessa delar är konsekvenserna likartade de som uppstod till följd av 

pandemin och är även en fortsättning och fördjupning av kvarstående effekter av 

pandemin. 

Två ukrainska familjer, kvinnor med barn, har kommit till kommunen.  

Beslutsunderlag 

Ukraina, sammanställning av aktuellt läge, analys och information (inklusive 

information från nationell nivå), dok. nr. 130721. 
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§ 42 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. 

Inom äldreomsorgen på Sörgården pågår arbete med bemanning och med 

arbetsmiljön. Vårdtyngden är påtaglig hos de boende. Problematik med hot och 

våld. På Bergesta är fysiska och psykosociala skyddsronder inplanerade. Arbete 

pågår med information om bemötande av beteendemässiga och psykiska symptom 

vid demens (BPSD). Information om säkerställning av personalstyrka medelst 

vikarier på Hagebo. Effektiviteten har sänkts inom hemtjänsten under mars månad. 

Förberedning inför övertagande av Drakstadens Omsorgs tidigare kunder. Fortsatt 

högt tryck på platser på Bållebo korttidsboende. Inom systemadministrationen 

planeras införande av systemet Lifecare för hemtjänsten. Den dagliga verksamheten 

Paletten arbetar för att kunna öppna upp hela sin verksamhet. Information om 

boendesituationen på Lotsens boende. Besvikelse hos Lotsens boende på grund av 

decimering av tidigare planerad genomgripande renovering. Information om 

pågående aktiviteter hos Storgatans dagliga verksamhet. Information om 

boendestöd i Nordanstigs kommun och om studiebesök i Bollnäs kommun. På 

korttidsboendet Koalan har personalsituationen bitvis varit instabil. 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsinformation OU 220411, dok. nr. 130677. 
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§ 43 Dnr 2022-000002 

Verksamhetsuppföljning 

Omsorgsutskottets beslut 

1. Godkänna informationen. 

2. Redovisa följande uppgifter från månadsrapport 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). 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Karin Henningsson redovisar uppföljning av Vård och omsorg per 

mars 2022. 

Ökning i personalstyrkan. Hög sjukfrånvaro under februari månad, vilket planat ut 

en aning. Stora kostnader på grund av vikariebemanning. Kommunens antal utförda 

hemtjänsttimmar har ökat på grund av övertagande av tidigare privata kunder. Ökat 

antal kunder i hemtjänsten i Harmånger, på grund av övertagande från Drakstadens 

Omsorg. Inom dagligverksamhet pågår löpande arbete med att verkställa beslut som 

inkommer från biståndshandläggare. Fortsatt högt tryck på korttidsplatserna. 

Statistik för HSL-fallrapporter visar att de flesta fall skett på Sörgården och inom 

Nattpatrullens verksamhet. I mars månad inleddes preventivt teamarbete för att 

motarbeta fallolyckor. Statistik för SOSFS och antal avvikelser per organisation 

inom SOL visar tio anmälningar gällande hot och våld mot personal, med 

kommentaren att det är ett svårt läge för personalen som upplever rädsla, otrygghet 

och otillräcklighet gentemot de boende. 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsuppföljning OU 220411, dok. nr. 130679. 
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§ 44 Dnr 2022-000152 

Tjänsteköp 

Omsorgsutskottets beslut 

Bifalla köp av boendeplats 6099 kr/dygn och daglig verksamhet 2928 kr/tillfälle, 

220 gånger, per år, på Staffansgården i Delsbo för NN (maskerade personuppgifter 

av sekretesskäl). 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet gäller ett tjänsteköp av boendeplats och daglig verksamhet på 

Staffansgården i Delsbo för NN (maskerade personuppgifter av sekretesskäl). 

Genom tjänsteköpet verkställs ett tidigare fattat biståndsbeslut enligt LSS. 

Nordanstigs kommun har inte någon boendeplats att erbjuda den berörde på grund 

av att kommunens boenden är fullbelagda. Därför köper för närvarande Nordanstigs 

kommun korttidsboende och dagligverksamhet åt den berörde på Staffansgården i 

Delsbo, då Staffansgården har de kunskaper och kvalifikationer som motsvarar den 

berördes speciella behov. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteköp, tjänsteutlåtande, dok. nr. 130608. 
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§ 45 Dnr 2022-000003 

Ekonomirapport 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonom Stina Lundin föredrar ärendet och går igenom den ekonomiska 

redovisningen per mars 2022. 

 

Totalt visar Vård och omsorg på ett prognosticerat underskott på -6 150 tkr. 

Beslutsunderlag 

Ekonomirapport mars 2022, OU 220411, dok. nr. 130700. 
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§ 46 Dnr 2021-000358 

Bemanning nattetid, trygghet och säkerhet på 
Sörgårdens SÄBO 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Karin Henningsson informerar om att Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO) genomfört en oanmäld inspektion, natten mellan den 31 mars och 1 

april, vid det särskilda boendet Sörgården i Bergsjö. Rapport från IVO angående 

ärendet inväntas. 

Beslutsunderlag 

Information om genomförd oanmäld inspektion vid Sörgårdens särskilda boende, 

dok. nr. 130631. 
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§ 47 Dnr 2021-000288 

Information om aktuella lex Sarah och lex Maria-
rapporteringar 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Utredare Henrik Kjölstad informerar om en pågående lex Sarah-utredning som 

berör en incident på det särskilda boendet Sörgården i Bergsjö. Den incident som 

utreds inträffade den 9 mars 2022. 
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§ 48 Dnr 2022-000176 

Framtida behov, LSS 

Omsorgsutskottets beslut 

1. Godkänna informationen. 

2. Uppdra till verksamheten att ta fram ett beslutsunderlag till kommunstyrelsen 

med förslag att flytta medel från det kommunala äldreomsorgslyftet till 

habiliteringspersonalens kompetensutveckling. 

3. Uppdra till verksamheten att informera omsorgsutskottet två gånger årligen om 

vilka stödberättigade personer enligt LSS som är på väg in i verksamheten. 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef Susanne Pettersson och enhetschef Sigrun Mårtensson påpekar i ett 

utlåtande behovet av en översyn av framtidens behov av boendeformer och daglig 

verksamhet inom lagen om stöd och service (LSS). De lyfter bland annat fram 

behov av underhåll och renovering av lokaler samt att personalens kompetensnivå 

behöver höjas för att möta krav från Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO). 

Enhetschef Susanne Pettersson föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

Framtida behov LSS, dok. nr. 130671. 

Yrkanden 

Ordförande yrkar att 

1. Omsorgsutskottet godkänner informationen. 

2. Verksamheten ska ta fram ett beslutsunderlag till kommunstyrelsen med förslag 

att flytta medel från det kommunala äldreomsorgslyftet till habiliteringspersonalens 

kompetensutveckling. 

3. Verksamheten ska informera omsorgsutskottet två gånger årligen om vilka 

stödberättigade personer enligt LSS som är på väg in i verksamheten. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på sina yrkanden och finner dem antagna.  
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§ 49 Dnr 2022-000160 

Sammanställning av icke verkställda beslut enligt SoL 
och LSS 2022 

Omsorgsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige beslutar 

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

LSS. 

2. Utskottet påpekar än en gång vikten av att påskynda vikten av byggnation för de 

som står i kö till särskilt boende. 

Sammanfattning av ärendet 

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

beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) för kvartal 1, 2022.  

Redovisningen berör äldreomsorg (SoL ÄO), omsorg om personer med 

funktionsnedsättning (SoL OF), samt omsorg om personer med 

funktionsnedsättning (LSS OF). 

Det finns fyra gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från 

beslutsdatum, gällande SoL ÄO, till och med 31/3 2022, varav två är ej verkställda. 

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

månader från datum för avbrott. 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av icke verkställda verkställda beslut enligt SoL och LSS, 

tjänsteutlåtande, dok. nr. 130630. 

Yrkanden 

Ordförande yrkar att omsorgsutskottet 

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

LSS. 

2. Än en gång påpekar vikten av att påskynda vikten av byggnation för de som står i 

kö till särskilt boende (SÄBO). 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på sina yrkanden och finner dem antagna. 



 

Nordanstigs kommun 
Omsorgsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(17) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-11 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 50 Dnr 2022-000161 

Uppföljning och analys av bokslut för 
omsorgsutskottet, 2021 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Karin Henningsson har sammanställt en fördjupad analys av 

bokslut för omsorgsutskottet. 

Omorganisationen och dess åtgärdsplanering har visat en upphämtning i slutet av 

året. Analysen visar på återkommande uppföljningar av åtgärdsplanen, och arbete 

pågår kontinuerligt med att sänka kostnader. 

Sammantaget visar summan för program inom omsorgsutskottets verksamheter för 

intäkter på 25 948 tkr, och kostnader på -32 330 tkr. Nettokostnaden uppgår därmed 

till -6 382 tkr. 

Beslutsunderlag 

Fördjupad analys, bokslut, utskott 220411, dok. nr. 130672. 
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§ 51 Dnr 2020-000304 

Motion om att återkommunalisera hemtjänsten 

Omsorgsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige beslutar 

Fullmäktige har i § 9/2022 beslutat att avskaffa kommunens valfrihetssystem inom 

hemtjänst och därmed bedriva all hemtjänst i egen regi. 

Motionen kan därmed anses besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

Petra Modée (V), med flera, har lämnat en motion där de föreslår att Nordanstigs 

kommun omedelbart återkommunaliserar hemtjänsten, det vill säga driver den i 

egen regi med egen personal, alternativt att Nordanstigs kommun återinför 

kommunalt driven hemtjänst inom hela kommunens geografiska område samt att 

pengar för att utveckla äldreomsorgen avsätts i budget.  

Beslutsunderlag 

Yttrande motion om att återkommunalisera hemtjänsten, yttrande, dok. nr. 130601. 
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§ 52 Dnr 2022-000006 

Information och övriga ärenden 

Omsorgsutskottets beslut 

1. Godkänna informationen. 

2. Uppdra till verksamheten att ta fram ett beslutsunderlag till kommunstyrelsen 

med förslag att kvalitetsgranskningen av externa utförare inom hemtjänstens 

valfrihetssystem inte genomförs år 2022. 

3. Uppdra till verksamheten att utreda frågan om hanteringen av boendeplatser på 

Bållebo. 

Sammanfattning av ärendet 

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

punkten behandlas även eventuella väckta ärenden från ledamöterna. 

 

Kvalitetsgranskning av utförare inom LOV 

Ordförande lyfter fråga om den årliga kvalitetsgranskningen av extern utförare av 

hemtjänst bör ställas in för år 2022. Kommunfullmäktige har beslutat att 

Nordanstigs kommuns valfrihetssystem inom hemtjänst ska avvecklas. I och med 

det avslutar Drakstadens Omsorg AB sin verksamhet i kommunen. Under våren har 

utredare varit i kontakt med Drakstadens Omsorg AB för inbokning av intervjuer 

för att genomföra kvalitetsuppföljningen. Trots flera försök har intervjuer inte 

kommit till stånd. Brukarundersökning har genomförts och redovisats tidigare under 

året. 

 

Grundbemanning på SÄBO 

Sandra Bjelkelöv (SD) lyfter en fråga rörande eventuell ökning av grundbemanning 

i personalstyrkan på särskilt boende (SÄBO). Ordförande och verksamhetschef 

Karin Henningsson anser att den nuvarande lösningen, som består av extra 

bemanning vid behov, är en rimligare lösning. Ledamot Patric Jonsson (KD) 

instämmer i den senare bedömningen. 

 

Boendeplatser på Bållebo 

Ordförande lyfter ett ärende angående antalet boendeplatser på Bållebo. Enligt 

ordförande ska det enligt ett politiskt beslut finnas mellan 13 till 18 boendeplatser, i 

så kallad dragspelsform. Verksamhetschef Karin Henningsson svarar att det finns 

13 budgeterade boendeplatser, varpå resterande räknas som överbeläggning. 

Yrkanden 

Ordförande yrkar att omsorgsutskottet godkänner informationen samt uppdrar till 

verksamheten att utreda frågan om hanteringen av boendeplatser på Bållebo. 
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Forts § 52 

 

Stefan Nybom (S) yrkar med bifall av ordförande att omsorgsutskottet uppdrar till 

verksamheten att ta fram ett beslutsunderlag till kommunstyrelsen med förslag att 

kvalitetsgranskningen av externa utförare inom hemtjänstens valfrihetssystem inte 

genomförs år 2022. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sina yrkanden och finner dem antagna. 

 

Ordföranden ställer proposition på Stefan Nyboms yrkande och finner det antaget. 

 


