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Andreas Högdahl (NOP) Ersättare för Patric Jonsson kl 13:00 – 14:00 
 

Övriga deltagande Margareta Sjögren, sekreterare utskott 
Ola Wigg, kommunstyrelsens ordförande, § 18, 19, 20, 21 
Karin Henningsson, tf verksamhetschef vård och omsorg  
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§ 15 Dnr 2019-000111  

Godkännande av dagordning 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna dagordningen med nedanstående ändring.  

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottet ska godkänna dagordningen med eventuella förändringar och 

anmälan av extra ärenden. 

 Ärende i kallelsen som utgår: 

Verksamhetsbesök på Bergesta. Utgår på grund av riskerna med coronaviruset.  
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§ 16 Dnr 2019-000112  

Föregående protokoll 

Omsorgsutskottets beslut 

Föregående protokoll läggs till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottet går igenom protokollet från 2020-02-11.  
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§ 17 Dnr 2019-000107  

Verksamheten informerar  

Omsorgsutskottets beslut 

Tacka för informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Tf verksamhetschef Karin Henningsson informerar om aktuella ärenden. 

 

Vård och omsorg 

Man jobbar med omställning att få en budget i balans.  

Från och med måndag den 16/3 har man vidtagit åtgärder med att stänga dag och 

dagliga verksamheterna på grund av personalbrist. Bristen beror till första hand 

calisi utbrott (vintekräksjuka) som gått runt i äldrevården de senaste 2 månaderna.  

Just nu är det stor personalbrist på Säbo Bergesta. 

Ansträngt läge i kommunen på grund av coronavirus.  
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§ 18 Dnr 2020-000095  

Verksamhetsuppföljning  

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Tf verksamhetschef Karin Henningsson redovisar uppföljning för vård och omsorg. 

genom volymer och nyckeltal per februari 2019.  

 

• Antal årsarbetare har minskat med 38 medarbetare sedan hemtjänst 

omställningen startade. 

• Sjukfrånvaron är ungefärlig som samma månad föregående år, 8,6%. 

• Minskningen av korttidsplatser på Bållebo från 18 till 13 platser har 

verkställts. 

• Totala hemtjänsttimmarna fortsätter nedåt. En minskning med 545 timmar 

jämfört med föregående månad.  

• Vårddygn korttids, budgeterat för 377 vårddygn utifrån 13 korttidsplatser. 

Beläggningen har varit 388 vårddygn. 11 dygn har det varit överbeläggning 

på grund av stort tryck från sjukhuset. 

• Under månaden 27 verkställda korttidsbeslut. 

• Under månaden har 25 personer verkställda beslut gällande kontaktperson 

enligt SoL.  

• 1 beslut på beviljad dagverksamhet som ännu inte verkställts, planeras 

verkställas under mars månad. 

• 5 personer beviljad korttidsvård som ännu inte verkställts. För en person 

krävs utbildning av personalgruppen innan personen kan komma till 

korttids. Planerad under mars. 

• I februari är det 8 tjänsteköp som kommunen betalar för. 

• 40 personer är beviljade dagverksamhet SoL, verkställda. 
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Fortsättning § 18 

 

• 14 verkställda beslut om kontaktperson enligt LSS (Lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade).  

• 4 tjänsteköp av gruppbostäder. 

• Man jobbar på att plocka hem fler tjänsteköp. 

• 1 beslut om kontaktperson LSS inkom i december. Ska verkställas så snart 

som möjligt i mars månad. 

• Trots att det framkommer att det finns många brister i 

läkemedelshanteringen är det ett lågt antal avvikelser denna månad, något 

som är en risk för patientsäkerheten. Utbildning i hur man skriver 

avvikelser och vikten i att avvikelser görs kommer att utföras. 

• Fallrapporter. De flesta av fallen denna månad har skett i hemmet under 

nattetid. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg påpekar att det är viktigt att det man 

skickar vidare till kommunstyrelsen enbart ska visa på de specifika analyspunkterna 

och de siffror man vill visa i månadsrapporten Man ska alltså inte skicka hela 

dokumentet.  

Man ska redogöra för varje stapel, varför den är viktig och vad som är syftet med 

den.  

.  
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§ 19 Dnr 2019-000139  

Redovisning av "vite ärende"- Icke verkställda beslut 
särskilt boende 

Omsorgsutskottets beslut 

Tacka för informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) yrkar att förvaltningsrätten ålägger 

Nordanstigs kommun att betala 789 700 kr i särskild avgift enligt 16 kap. 6 a § 

socialtjänstlagen (2001:453). IVO hänvisar till att kommunen har underlåtit att 

inom skälig tid verkställa ett beslut om bistånd i form av särskilt boende. Avgiften 

bör enligt IVO utges fr.o.m. den 20 juli 2017 och fram till dess att insatsen 

verkställdes den 17 maj 2018.  

Tf verksamhetschef Karin Henningsson redovisar för IVO (Inspektionen för vård 

och omsorg) anmälan 2017.  

En brukare väntade i 13 månader på Säbo (Särskilt boende). Brukaren blev erbjuden 

säbo vid tre tillfällen men tackade nej till alla erbjudanden eftersom det var fel 

geografiskt område i kommunen. 

Det som IVO menar att man brustit i är att man inte dokumenterat att personen i 

fråga tackat nej. Det är den bristande dokumentationen som gör att man fått vite.  

Om man haft dokumentationen har man inte fått det skadestånd som man fått. 

Verksamheten har vidtagit åtgärder för den bristande dokumentationen. Det man 

gjort är att man förändrat riktlinjerna för dokumentering. Det dokumenteras om 

man tackar nej till ett erbjudande och man ramlar då ut ur kön och får göra en ny 

ansökan.  

Man har också en vårdkoordinator/boendesamordnare som sköter hela denna 

dokumentation. Under utredning sker information kontinuerligt till brukare och 

anhöriga från biståndsenheten och boendesamordnaren.  

Rutinen fungerar nu bra.  
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§ 20 Dnr 2019-000109  

Ekonomirapport 

Omsorgsutskottets beslut 

Tacka för informationen..  

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomienheten har sammanställt en ekonomirapport per februari för 

omsorgsutskottets verksamheter.  

Föredragande är ekonom Stina Lindgren. 

 

Vård och omsorg 

Budget 2020                                   164 630 (tkr) 

Avvikelse mot budget  

Vård och omsorg gemensam                230  

Äldreomsorg                                   - 6 420 

Omsorgen om funktionshindrade    -    780     

Total avvikelse mot budget             - 6  970  

 

Tf verksamhetschef för vård och omsorg Karin Henningsson redogör för vad man 

uppmärksammat och vilka åtgärder man vidtagit för att komma till rätta med 

budgetunderskottet.  

Åtgärder: 

Man jobbar med att få till 0.64 i bemanningstäthet utifrån politiskt beslut. 

Ekvationen är svår men man kan få till ett förslag på 0.66 som är personalpolitisk 

drägliga tjänster. 

Fredagen den 20/3 kommer verksamhetschef tillsammans med hemtjänst enhetschef 

sitta ner för att hitta en strategi att minska kostnaderna för hemtjänsttimmar. Hitta 

alternativa vägar.  

Heltidsprojektet är kostsamt och där måste man hitta nya vägar för att kunna 

erbjuda 100 % tjänster. Det jobbas aktivt ned detta. 

Vård och omsorg jobbar aktivt med omorganisationen för att effektivisera arbetssätt 

och kvalitén i arbetet. 
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Fortsättning § 20 

 

Social omsorg 

Budget 2020                                    30 397 (tkr) 

Avvikelse mot budget  

SO gemensam                                           0 

Individ och familjeomsorg                    750 

Arbetsmarknad                                          0 

Flyktingenheten                                        0 

Total avvikelse mot budget                   750  

 

Social myndighetsnämnd              

Budget                                               14 855 (tkr) 

Avvikelse mot budget 

Social myndighetsutövning            -    7 080 

Total avvikelse mot budget            -    7 080 
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§ 21 Dnr 2019-000110  

Information och övriga ärenden 

Omsorgsutskottets beslut 

Utskottet har uppmärksammat problematiken med bemanning på Sörgården och 

Bållebo. Utskottet har beslutat att verksamheten ska komma med ett 

tjänsteutlåtande för förändring av personaltätheten på vårdområde 2 och utskottet 

vill även ha förslag från verksamheten på mål för äldreomsorgen.  

Sammanfattning av ärendet 

Sanna Bertils, informerar om komplexiteten med schemaplanering inom 

äldreomsorgen utifrån de beslut som tagits i Kommunstyrelsen om 0,64 åa i 

bemanningstäthet på kommunens samtliga avdelningar.  

Äldreomsorgen har fått ett uppdrag att komma ner till 0,64 åa (årsarbetare) per plats 

för att hålla budget. Arbetsplatserna/boendena har haft olika förutsättningar. Det 

kan bero på boendets ursprungs beslut som tex en avdelning på Sörgården som haft 

en högre bemanning på grund av ett politiskt beslut om en demensavdelning med 

personer med BPSD (Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens) 

problematik eller som Bållebo korttidsavdelning som haft en högre åa/plats på 

grund av högre in och utskrivning av brukare än på Säbo. På hela avdelningen (18 

platser) finns 2 duschar och endast gemensamma toaletter. Stora hygienstäd sker av 

personalen vid varje brukarbyte. Båda verksamheterna har kommit ner i åa, men 

inte i ram.  

Sanna visar på förslag på schemaläggning och hur man tänkt att man ska kunna 

jobba. Om man kommer ner på 0,66% och nollvikar kommer man att tjäna på det på 

sikt. En fråga som verksamheten ställer sig är vad man ska ha för personalpolitik. 

Om man ska täcka behovet av personal får man sänka heltiderna till ca 70% 

tjänster. Följer man då personalpolicyn om heltid som norm? Vilka får man då 

kvar? Risken är att man tappar kvalitet och kompetens. 

Man saknar politiska mål inom vård och omsorg, enligt Sanna. Vad önskar 

politikerna att de vill ha av verksamheten? Vad ska de jobba med inom vård och 

omsorg? Vilka mätbara mål vill politiken ha?  
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§ 22 Dnr 2020-000079  

Statistik från arbetsförmedlingen  

Omsorgsutskottets beslut 

Tacka för informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsmarknadsstatistik för Gävleborgs län från arbetsförmedlingen för februari 

2020.  

Enligt arbetsförmedlingen var inskrivna arbetslösa i riket i februari 2020 som andel 

(%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år, 7,4%. Det är en ökning sedan 

februari 2019 med 0,4 procentenheter eller 7 742 personer. 

Arbetslösheten i Gävleborgs län i februari 2020 var 10,1% vilket är en ökning med 

0,6 procentenheter jämfört med februari 2019. 

Arbetslösheten i Nordanstigs kommun. Inskrivna arbetslösa i februari 2020 som 

andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år var 6,9% (296) personer. 

Detta att jämföra med samma månad föregående år, 6,1%. En ökning med 0,8 

procentenheter. Arbetslösheten är lägre bland kvinnor 6,7% (134 personer) än män 

7,2% (165 personer). 

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

jämföra med februari 2019 9,1% . En ökning med 4,2 procentenheter som 

motsvarar 17 personer. Arbetslösheten bland unga män var 15,6%. Detta att jämföra 

med september 2019 11,9%. I målgruppen ungdomar var 30,3% utrikesfödda. 

Arbetslösheten bland utrikesfödda var i februari 2020 24,4% ( 109 personer). Detta 

att jämföra med februari månad 2019, 26% ( 109 personer). En minskning med -1,6 

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

31,4% (7 017 personer). Detta att jämföra med februari månad 2019, 32,7% . 

En minskning med -1,3 procentenheter.  
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§ 23 Dnr 2017-000452  

Patientsäkerhetsberättelse 2019 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna patientsäkerhetsberättelsen för 2019..  

Sammanfattning av ärendet 

Patientsäkerhetsberättelsen fastställd av Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), 

Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)  

Daterad 2020-03-05 § HSL (2017:30) 

Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren skriva en 

patientsäkerhetsberättelse. Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och 

tydligt redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra 

patientsäkerheten. 

Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma 

hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har 

bedrivits i verksamhetens olika delar, och att informationsbehovet hos externa 

intressenter tillgodoses. SOSFS 2011:9 7 kap. 3 §. 

Patientsäkerhetsberättelsen bör utformas så att den kan ingå i vårdgivarens 

ledningssystem för patientsäkerhet. Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdig 

senast den 1 mars varje år. 

Nordanstigs kommun arbetar med att på enhets-, verksamhets-, och 

organisationsnivå kvalitetssäkra den service och omsorg som kommunen ansvarar 

för. Kvalitetsredovisning avser att redogöra gentemot politik och andra 

kontrollerande myndigheter hur vård och omsorg bedrivs i Nordanstigs kommun.  

Kvalitetsredovisningen utgår från lokala politiska mål och nationella kriterier hur 

vårdgivare eller de som bedriver vård och omsorg arbetat med att systematiskt och 

fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. 
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Under 2019  

Att rapportera risker, tillbud och negativa händelser utgör grundpelaren i 

patientsäkerhetsarbetet. Genom inrapporteringssystem för avvikelser har alla 

medarbetare inom Vård och Omsorg under året fått möjlighet att bidra till ett 

kontinuerligt förbättringsarbete inom verksamheten genom att få tillgång till 

avvikelsemodulen i Procapita.  

Vårdskador kan förebyggas genom att arbeta strukturerat med avvikelsehantering. 

Rutin finns för att hantera både interna som externa avvikelser. Interna avvikelser 

hanteras framför allt på enhetsnivå. Båda avvikelseformerna har ett syfte att bidra 

till ett lärande och utveckling av kvalitén och patientsäkerheten. 

Arbetet med att riskbedöma för fall, undernäring, trycksår och dålig munhälsa och 

att registrera resultatet och åtgärderna i det nationella kvalitetsregistret pågår i det 

dagliga arbetet. De olika områdena är starkt kopplade till varandra och möjliggör en 

utveckling av arbetet med kvalitet och säkerhet i våra verksamheter.. 

Fortsatt arbete med att kvalitetssäkra med Tena Identifi. Arbetet har gått framåt men 

en större satsning kommer att ske under 2020. 

Läkemedelsgenomgångar enligt PHASE 20 genomförs och dokumenteras. Men i 

frånvaro av kontinuitet på läkare och tillgång till tid vid rond har gjort att dessa inte 

har blivit utförda i den utsträckning som lagen säger att läkemedelsgenomgång skall 

genomföras. 

Folktandvården utför uppsökande verksamhet och gör munhälsobedömningar. Det 

erbjuds också utbildningar för omsorgspersonalen i munhälsa. 

Fortast arbeta med BPSD (Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens) i på 

våra SÄBON och korttids. Nordanstig har nu egen certifierar som kan till handa 

hålla utbildningar i kommunen. 

Jobbet med den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård är ett levande arbete som fortgår genom samverkans möten. 

Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) har tillsatts under 2019 i samverkan 

med Hudiksvall och Ljusdals kommun. Syftet är att öka kvaliteten inom 

rehabiliteringsområdet, att arbets- och fysioterapeuter ska få stöd i sitt arbete.  

MAR ska vara sakkunnig i hjälpmedelsfrågor och andra frågor som rör 

rehabilitering inom kommunens hälso- och sjukvårdsansvar. 

Tätare hjälpmedelleveranser har införts under slutet av året, numera är det dagliga 

leveranser, vilket leder till en ökad patientsäkerhet. 
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Arbetsterapeuter och fysioterapeuter har påbörjat en översyn av Nationella riktlinjer 

för palliativ vård i livets slutskede. 

Förändrad rutin för teamträffar. 

Antalet fall är fortfarande mycket högt och arbete med att minska fallen och göra 

fler riskbedömningar måste fortsätta under 2020. Just arbetet med att göra fler 

riskbedömningar och åtgärder vid risker är ett arbete som inte har utförts i 

tillräckligt stor grad under 2019 och det måste fortsätta att jobbas med under 2020. 

HC i Bergsjö har under oktober övergått från Regionens regi till privat regi, vilket 

gör att nya samverkansformer måste byggas upp 
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§ 24 Dnr 2020-000084  

Internkontrollrapport 2019 och Internkontrollplan för 
2020. 

Omsorgsutskottets förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen godkänner 2019 års 

internkontrollrapport.  

 

Förvaltningen föreslår också att Kommunstyrelsen beslutar om 2020 års 

internkontrollplan.  

Sammanfattning av ärendet 

Utifrån verksamhetens genomförda kontroller har 2019 års internkontrollrapport 

sammanställts. Förvaltningen har även föreslagit möjliga kontrollmoment för 2020.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen godkänner 2019 års 

internkontrollrapport. Förvaltningen föreslår också att Kommunstyrelsen beslutar 

om 2020 års internkontrollplan.  
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§ 25 Dnr 2019-000123  

Budget 2021-2024 

Omsorgsutskottets beslut 

      

Sammanfattning av ärendet 

Tf verksamhetschef Karin Henningsson informerar om budgetarbetet från 

förvaltningens sida. Siffror inväntas från förvaltningen då allt är försenat på grund 

av coronavirus.  
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§ 26 Dnr 2020-000090  

Bokslut 2019 

Omsorgsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

Godkänna Bokslutsrapporten för Social omsorg 2019. 

Godkänna  Bokslutsrapporten för Vård och omsorg 2019.  

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomienheten har sammanställt bokslut för 2019 för vård och omsorg och social 

omsorg.  

Vård och omsorg visar ett negativt resultat med 23 243 tkr. 

Det stora underskottet består av tre delar: 

För det första ökade antalet timmar i hemtjänsten kraftigt under 2019. Därför 

ändrades avtalet och från och med januari 2020 ersätts utförd tid istället för beställd 

tid som var grunden i underlaget 2019.  

För det andra var de kommunala hemtjänstgrupperna för högt bemannade, vilket 

innebar att varje timme blev för dyr. Därför kunde inte hemtjänsten hålla sin 

budget.  

För det tredje plockades mycket av vikariebudgeten bort från alla verksamheter för 

att man skulle få ihop budgeten inför 2019. 

 

Social omsorg visar ett negativt resultat med 6 295 tkr.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Godkänna  Bokslutsrapporten för Vård och omsorg 2019.  

Godkänna Bokslutsrapporten för Social omsorg 2019.  
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§ 27 Dnr 2019-000260  

Ansökningar utvecklings och stimulansmedel social 
omsorg 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna att förvaltningen får ansöka om medel.  

Sammanfattning av ärendet 

Rekvirering av pengar från Socialstyrelsen gällande: 

1. Bemanning  

2. Psykisk hälsa för barn 
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§ 28 Dnr 2020-000100  

Ansökan stimulansmedel äldreomsorg 

Omsorgsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

Att senast den 31 oktober rekvirera statsbidrag för 2020 från Socialstyrelsen 

avseende att motverka ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i vården och 

omsorgen om personer med demenssjukdom.  

Sammanfattning av ärendet 

2020-02-04 inkom från Socialstyrelsen anvisningar för att rekvirera stimulansmedel 

för att motverka ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i vården och omsorgen 

om personer med demenssjukdom. Statsbidraget är en treårig bred satsning från 

regeringen till landets kommuner och omfattar 610 miljoner kronor för år 2020. 

Nordanstigs kommun kan rekvirera 766 328 kronor enligt fördelningsnyckel för år 

2020 och medlen kan användas till och med den 31 december 2020. Senast 2021-

02-28 ska redovisning till Socialstyrelsen vara återrapporterad gällande hur mycket 

stimulansmedel kommunen har använt, till vilken eller vilka målgrupper, samt till 

vilken eller vilka verksamheter. Stimulansmedel som inte har använts eller som inte 

har använts i enlighet med angivna villkor ska återbetalas till Socialstyrelsen 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen beslutar  

Att senast den 31 oktober rekvirera statsbidrag för 2020 från Socialstyrelsen 

avseende att motverka ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i vården och 

omsorgen om personer med demenssjukdom 
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§ 29 Dnr 2018-000202  

Uppföljning av riktlinjer för omvårdnadsstipendiet 

Omsorgsutskottets beslut 

Att samma riktlinjer ska gälla för 2020.  

Sammanfattning av ärendet 

Uppföljning av riktlinjer för omvårdnadsstipendium. 

Följande riktlinjer gäller, antagna av kommunstyrelsen 2015-04-09 § 104: 

Stipendiet ska avse elever skrivna i Nordanstigs kommun, från gymnasieskolans 

omvårdnadsprograms avgångsklasser. Stipendium tilldelas en avgångselev från 

varje studieort som uppfyller kriterierna. Stipendiesumman är 2 000 kronor per elev 

+ diplom. Max fyra elever. Aktuella skolor nominerar elever och bifogar motivering 

som tydliggör att eleven uppfyller kriterierna nedan. 

Följande kriterier ska vara vägledande för att vara berättigad till stipendium: Den 

studerande: 

• Är en god representant för vård- och omsorgsyrket 

• Är en god representant för utbildningen 

• Uppvisar en god omvårdnads- och omsorgskompetens 

• Har en hög social kompetens 

• Är en bra kamrat 

• Troligtvis kommer att erhålla fullständiga slutbetyg och diplom från vård 

och omsorgscollege. 

 

Omsorgsutskottet utser stipendiater vid sammanträdet i maj och skall även lämna en 

motivering till sitt beslut. 

Omsorgsutskottets ordförande överlämnar stipendiet i samband med 

kommunfullmäktige i juni. Till detta sammanträde bjuds samtliga stipendiater in för 

mottagande av stipendium.  
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§ 30 Dnr 2019-000124  

Verksamhetsmål/Strategier 2021 

Omsorgsutskottets beslut 

Utskottet konstaterar att verksamheten jobbar på ett bra sätt för att uppnå KS mål 

enligt agenda 2030.  

Sammanfattning av ärendet 

Uppföljning av verksamhetens mål och strategier 2020.  

Målen följs upp varje månad. Verksamheten jobbar med dem och politiken följer 

upp dem varje månad i månadsrapporten. 
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§ 31 Dnr 2017-000461  

Rapporter/information 

Omsorgsutskottets beslut 

Tacka för informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Carina Ohlson informerar om att den utbildning om socialjouren som hon skulle ha 

varit på blev inställd på grund av för få deltagare.  

Likaså blev arbetsmarknads och näringslivsdagarna som Carina också skulle ha 

varit på inställda. Detta på grund av coronaviruset.   

Stefan Nybom informerar om att han skulle ha varit på Finsam möte men att det 

blev inställt då det skulle vara över 500 deltagare vilket är övre deltagargräns på 

grund av coronaviruset. .  


