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§ 45 Dnr 2019-000111  

Godkännande av dagordning 

Omsorgsutskottets beslut 

Att godkänna dagordningen med nedanstående förändring.  

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottet godkänner dagordningen med följande förändringar och anmälan 

av extra ärenden.  

Följande ärenden utgår: 

Ärende nr 10 i kallelsen - Redovisning av icke verkställda beslut enligt SoL och 

LSS  

Ärende nr 11 i kallelsen - Nulägesrapport - Genomförande av tillväxtstrategi  

 

Följande extra ärenden anmäls: 

1. Fortsatt tjänsteköp av boende (personärende). Se § 48 

2. Information sociala företag (Stefan Nybom (S). Tas upp under "Information och 

övriga ärenden". Se § 53 

3. Genomlysning hemtjänsten (Fråga från Sigbritt Persson (S). Tas upp under 

"Information och övriga ärenden". Se § 53 

4. Mitt Liv (Fråga från Sandra Bjelkelöv (SD). Tas upp under rubriken "Information 

och övriga ärenden". Se § 53 
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§ 46 Dnr 2019-000112  

Föregående protokoll 

Omsorgsutskottets beslut 

Att föregående protokoll läggs till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande Carina Ohlson går igenom omsorgsutskottets protokoll från  

2019-03-20.  
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§ 47 Dnr 2019-000107  

Verksamheten informerar  

Omsorgsutskottets beslut 

Att tacka för informationen 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Malin Rutström och socialchef Kristina Berglund informerar om 

aktuella ärenden i mars. 

 

Vård och omsorg 

 5 boende på E-nedre i 4 lägenheter (Hagängsgården) 

 Projekt Hagebo-Hemtjänsten  

 LSS, Dagliga verksamheten  

 Storgatans aktivitetscenter  

 Trygghetslarm inom särskilda boenden  

 Reviderade rutiner och nya rutiner  

 Sommaren 2019  

 Genomgång av alla hemtjänstbeslut  

 HSL-enheten  

 Återhållsamhet och arbete med en budget i balans genomsyrar 

verksamheterna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortsättning § 47 
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Social omsorg 

Barn och familj 

 Antal aktualiseringar: mars 34, feb 39, jan 18  

 Antal ärenden familjerätt; 8  

 

Ekonomiskt bistånd  

 Antal hushåll med ekonomiskt bistånd; 139  

 Nya ärenden;  16 

 

Öppenvård Familjeteamet 

 17 familjer och  17 vuxna i kontakt med Familjeteamet 

 

Missbruk 

 20 personer i öppenvård 

 

Pågående arbete 

 Digitalisering 

 Ekonomiskt bistånd/Arbetsmarknadsenheten (AME) - för att arbeta 

annorlunda med försörjningsstöd.  

 SKL projektet försörjningsstöd fortsätter. AME är nu också involverad i 

projektet. 

 Ansökan om medel för genomförande av HBTQ utbildning/certifiering 

inskickad till socialstyrelsen. Fått svar att vi har erhållit 30 000 kronor.  
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§ 48 Dnr 2018-000140  

Fortsatt tjänsteköp av boende 

Omsorgsutskottets beslut 

Omsorgsutskottet bifaller förslag till beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteutlåtande skrivet av enhetschef Katarina Moberg och verksamhetschef Malin 

Rutström daterat 2019-04-16. 

XX är beviljad boende sedan april 2018. XX har haft svårt att tillgodogöra sig 

boendets insatser då XX har stort behov av stöd och hjälp dygnet runt. För att kunna 

tillmötesgå XX behov har boendet behövt öka bemanningen dagtid men även 

nattetid. Detta innebär en fortsatt ökad kostnad men boendet ser inte att de kan ge 

XX rätt stöd med lägre bemanning.  

XX har sökt och blivit beviljad familjehem genom Individ och familjeomsorg 

(IFO). Väntan på familjehem kan dröja upp till fyra månader, men kan även gå 

fortare. Boendet kan låta XX bo kvar t o m 15 juni, därefter behöver XX flytta från 

boendet. Om IFO inte har hittat ett lämpligt familjehem innan 15 juni behöver XX 

ett annat boende i väntan på att familjehem hittas.  

Beslutsunderlag 

Acceptera utökad placeringskostnad från 1 april till och med 30 juni. Kostnad 2 580 

kronor/dygn plus 1 500 kr i utökad kostnad för nattbemanning och extrapersonal 

mån-fre i väntan på familjehem.  
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§ 49 Dnr 2019-000077  

Verksamhetsbesök omsorgsutskottet 

Omsorgsutskottets beslut 

      

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottet har en plan att under året besöka vissa verksamheter. 

Vid dagens sammanträde gör omsorgsutskottet ett besök på Individ- och 

familjeomsorg (IFO).  
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§ 50 Dnr 2019-000109  

Ekonomirapport 

Omsorgsutskottets beslut 

Att omsorgsutskottet vill se KPMGs rapport av genomlysning av hemtjänsten som 

blev klar i januari.  

Att besparingsförslag för social omsorg kommer att presenteras på 

kommunstyrelsens sammanträde i maj. 

Att på grund av oförutsedda orsaker kommer omsorgsutskottet inte att presentera 

besparingsåtgärderna för vård och omsorg på kommunstyrelsens sammanträde i 

maj. Det finns åtgärder men de kommer inte att presenteras på detta möte. 

Att utifrån förekommen anledning skicka en skrivelse till kommunstyrelsens 

ordförande gällande att man håller på att anställa en person som ska genomlysa 

hemtjänsten och att verksamhetschefen för vård och omsorg inte är informerad och 

delaktig.  

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomienheten har sammanställt en ekonomirapport per mars för 

omsorgsutskottets verksamheter.  

Föredragande är verksamhetschef Malin Rutström och socialchef Kristina 

Berglund. 

 

Vård och omsorg 

Budget 2019                     168 618 (tkr) 

Avvikelse mot budget      - 10 900 (tkr) 

 

Orsaken till månadens prognos är främst att de beviljade hemtjänsttimmarna är fler 

än budgeterat. Förändringsarbetet inom hemtjänsten pågår.  

Från maj påbörjas projekt inom Harmångers hemtjänst och det särskilda boendet 

Hagebo i ett led att minska kostnaderna per timme för den kommunala hemtjänsten. 

Inom alla verksamheter råder strikt återhållsamhet och noggrant övervägda beslut 

vid beställning av vikarier. 
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Fortsättning § 50 

 

Social omsorg 

Budget 2019                      46 573 (tkr) 

Avvikelse mot budget       - 3 828 (tkr) 

 

Den största avvikelsen som Social omsorg har gällande budgetprognos är 

kostnaderna för försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd. Det finns en ökning av antalet 

ny ansökningar och antal personer som har haft ekonomiskt bistånd sex månader 

eller längre. 

Enheten kommer att påbörja ett arbete enligt Angereds modell för att sänka sina 

kostnader inom ekonomiskt bistånd.  
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§ 51 Dnr 2019-000123  

Budget Omsorgsutskottet 

Omsorgsutskottets beslut 
Att uppdra till verksamheten att titta på vad ett särskilt boende med 68 

boendeplatser skulle kosta.  

Sammanfattning av ärendet 

Besparingsförslag från verksamheterna finns.  

För social omsorg kommer de att presenteras på kommunstyrelsens nästa 

sammanträde i maj.  
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§ 52 Dnr 2017-000461  

Rapporter/information 

Omsorgsutskottets beslut 

Tacka för informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

1. Information från Region Gävleborg 

Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansverige har i samråd med 

regionförbunden i Värmland, Dalarna samt Region Gävleborg beslutat om 

projekt som ska prioriteras för finansiering ur EUs sociala fond. Detta 

innebär att Region Gävleborgs projekt Omstart! har beviljats drygt 25 mkr. 

Region Gävleborg kommer att se över vad nästa steg kommer att bli och 

kontakta kommunerna för att starta upp arbetet med det nya projektet.  

 

2. Carina Ohlson informerar från möte med styrgrupp norra Hälsingland. 

Gemensamma samverkansfrågor diskuterades.  
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§ 53 Dnr 2019-000110  

Information och övriga ärenden 

Omsorgsutskottets beslut 

1. Att bjuda in Ronny Ohlsson till omsorgsutskottet för att tala om socialt 

företagande.  

2. Att omsorgsutskottet vill ha en jämförelse med andra kommuners 

hemtjänstkostnader, tillika en jämförelse med de privata aktörerna i 

kommunen då kommunens overhead kostnader avräknats. Uppdra till 

verksamheten att ta med sig frågan.  

Sammanfattning av ärendet 

1. Information sociala företag  

Stefan Nybom (S) informerar om att han blivit kontaktad av Ronny 

Ohlsson, processledare på Samordningsförbundet Gävleborg. Ronny 

Ohlsson står till förfogande för hjälpa till att ta tillvara idéer och stötta kring 

sociala företag och undrar om det är möjligt att komma till Nordanstigs 

kommun och tala om socialt företagande.  

 

2. Genomlysning av hemtjänsten  

Är Nordanstigs kommun dyrare än andra jämförbara kommuner när det 

gäller hemtjänstkostnad per timme? Varför kostar vi mer om det är så? Vad 

är det som skiljer? Sigbritt Perssons (S) fråga.  

 

3. Information om artikeln i HT angående Mitt Liv. Sandra Bjelkelövs (SD) 

fråga.  

      

      

      

 

 


