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Sammanträdesdatum 

2022-10-17 
 

 

  
 

 

Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö, måndagen den 17 oktober 2022 kl 13:00-14:30 

Beslutande 
 

Carina Ohlson (C), Ordförande 
Sigbritt Persson (S), 1:e vice ordförande 
Stefan Nybom (S) 
Patric Jonsson (KD) 
Sandra Bjelkelöv (SD) 
 

Ersättare 
Andreas Högdahl (NOP) 
Ulrika Sandberg (V) 

Övriga deltagande Karin Henningsson, verksamhetschef Vård och omsorg 
Fredrik Westin, biträdande verksamhetschef Vård och omsorg 
Stina Lundin, ekonom, kl 14:00-14:10 § 93 
Henrik Kjölstad, nämndsekreterare 

Utses att justera Sandra Bjelkelöv (SD) 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö, 20 oktober 2022  
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 89-99 

 Henrik Kjölstad  

 Ordförande 

  

 Carina Ohlson  

 Justerare 

  

 Sandra Bjelkelöv (SD)    

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Omsorgsutskottet 

Sammanträdesdatum 2022-10-17 

Datum då anslaget sätts upp 2022-10-25 Datum då anslaget tas ned 2022-11-16 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Bergsjö 
 

Underskrift 

  

 Henrik Kjölstad  
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§ 89 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. 

Sedan kallelsen för sammanträdet skickades ut har informationsärendet 

Välfärdsstrategi i länets samtliga kommuner samt region Gävleborg tillkommit. 

Sigbritt Persson (S) lyfter en fråga om skälig levnadsnivå. 

Sandra Bjelkelöv (SD) lyfter en fråga om personalbrist. 
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§ 90 Dnr 2021-000135 

Föregående protokoll 

Omsorgsutskottets beslut 

Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande går igenom protokollet från 2022-09-12. 

Beslutsunderlag 

Protokoll OU 220912, dok. nr. 132888. 
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§ 91 Dnr 2022-000001 

Verksamheten informerar 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Karin Henningsson och tillförordnad verksamhetschef Fredrik 

Westin föredrar ärendet och redovisar sammanställningar av aktuella ärenden från 

Vård och omsorg. 

 

Samordningsenheten har genomfört en inventering angående arbetsuppgifter och 

arbetstidsåtgång för hemtjänstplanerare och servicegrupp. Rekrytering av 

vikarierande vård- och omsorgsadministratör. Installation av hjälpmedlet Sensio 

RoomMate.  

Inom äldreomsorgen på Sörgården har covidåtgärder medfört extra planering och 

ökat personalbehov. Uppsättning av sensorer och ljus över parkeringen, samt extra 

personal, på äldreboendet Bergesta på grund av inbrottsförsök nattetid vilket skapat 

en otrygg arbetsmiljö. Nya möbler och skyddsåtgärder på omsorgsboendet Hagebo.  

Aktivt arbete med att lyfta arbetsmiljön på Bållebo korttidsboende. Medicinskt 

ansvarig sjuksköterska (MAS) har meddelat om planering av införande av 

uppdaterade dokumentationssystem. Byte av journalsystem inom hälso- och 

sjukvårdslag (HSL)-verksamhet. Information om diverse aktiviteter i den dagliga 

verksamheten, på Lotsens boende, och på Koalans korttidsvistelse. Information om 

boendestöd.  

Diskussion om förutsättningar och utmaning för personal inom vården. 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsinformation VoU 221017, dok. nr. 133317. 
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§ 92 Dnr 2022-000002 

Verksamhetsuppföljning 

Omsorgsutskottets beslut 

1. Godkänna informationen. 

2. Redovisa följande uppgifter från månadsrapport per september 2022 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 och tillförordnad verksamhetschef Fredrik 

Westin redovisar uppföljning av Vård och omsorg per september 2022. 

Avvikelsen för Vård och omsorg är för närvarande prognostiserat till omkring -15 

000 tkr. Underskottet beror på en hög kostnad för tjänsteköp och personlig assistans 

inom lagen om stöd och service (LSS)-verksamheten och på ökad bemanning på 

kommunens boenden. Verksamheten köper LSS-platser för ca 9 000 tkr årligen. 

Belastningen på kommunens särskilda boenden är mycket hög och 

kostnadskrävande på grund av ett flertal förstärkningsturer.  

Verksamhetschef påpekar att verksamheten på ett tidigt stadium varnat för att 

kostnaderna för dubbelbemanning inom hemtjänsten inte kommer rymmas inom 

budget. Kommunen har nu tagit över hemtjänsten från de privata aktörerna i alla 

områden, vilket inneburit stora kostnader för introduktioner och 

verksamhetsökningar.  

Verksamhetschef påpekar att verksamheten långsiktigt måste arbeta med att öka 

kompetensen inom LSS för att kunna hämta hem tjänsteköp. Behovet av ett nytt 

särskilt boende är brådskande för att få ner kostnaderna, då det inte är möjligt att 

bedriva en säker vård och omsorg med en lägre bemanning än vad som finns 

tillgänglig idag i kommunens särskilda boenden. Förhoppningsvis kan dock ny 

välfärdsteknik komma att dämpa kostnader och avlasta personal. 

Beslutsunderlag 

Månadsrapport verksamhetsuppföljning VoO 221017, dok. nr. 133319. 
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§ 93 Dnr 2022-000003 

Ekonomirapport 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonom Stina Lundin föredrar rådande ekonomiskt läge för Vård och omsorg. 

Information om delårsrapport för 2022 och redovisning av de olika 

verksamheternas aktiviteter och deras rådande omständigheter fram till augusti 

2022. Beskrivning av fortsatt planerad verksamhet och planering inför år 2023. 

Redovisningen visar för Vård och omsorg ett prognosticerat underskott på 14 750 

tkr. 

Beslutsunderlag 

Månadsuppföljning, ekonomi, OU 221017, dok. nr. 133324. 

Delårsrapport augusti 2022, Vård och omsorg, dok. nr. 133325. 
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§ 94 Dnr 2022-000290 

Information: välfärdsstrategi i länets samtliga 
kommuner samt region Gävleborg 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

2020 gav Nätverk Välfärd Länsledning i uppdrag att arbeta fram en välfärdsstrategi 

som ska ersätta de så kallade gemensamma utgångspunkterna, de övergripande 

överenskommelserna för samverkan mellan Region Gävleborg och länets 

kommuner inom välfärdsområdet. Strategin ska stödja samverkan på länsnivå. 

Strategin ska ge en överordnad inriktning och struktur av samverkansarbete inom 

välfärdsområdet för att nå målen för välfärden. Strategin ska också stödja Nätverk 

Välfärd att kunna fastställa gemensamma mål inom prioriterade områden. 

Baserat på välfärdsstrategin ska Länsledning ta fram årliga handlingsplaner för 

samverkan för att omsätta strategin i konkreta åtgärder. Region Gävleborg, som 

innehar rollen som ordförande för Nätverk Välfärd, överlämnar nu strategin till 

respektive kommun att hantera. 

Beslutsunderlag 

Underlag för beslut om Välfärdsstrategi i länets samtliga kommuner samt region 

Gävleborg, dok. nr. 133321. 
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§ 95 Dnr 2022-000160 

Sammanställning av icke verkställda beslut enligt SoL 
och LSS 2022 

Omsorgsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige beslutar 

Godkänna kvartalsrapport 2, 2022 gällande ej verkställda beslut enligt SoL och 

LSS. 

Omsorgsutskottets beslut 

Omsorgsutskottet betonar vikten av ett snabbt verkställande av beslutet av 

byggande av nytt särskilt boende (KF 2019-11-25, § 156), då konsekvenserna blir 

kostsamma både gällande eventuella viten, personalkostnader och äldres rätt till 

värdigt boende. 

Sammanfattning av ärendet 

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

beslut enligt SoL och LSS för kvartal 3, 2022. Redovisningen omfattar SoL ÄO, 

äldreomsorg; SoL OF, omsorg om personer med funktionsnedsättning; och LSS 

OF, omsorg om personer med funktionsnedsättning. 

Redovisningen visar att det finns sju gynnande beslut som inte verkställts inom tre 

månader från beslutsdatum, gällande SoL ÄO, till och med 30/9 2022. Det finns 

inga avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre månader från 

datum för avbrott. 

Beslutsunderlag 

Godkänna kvartalsrapport 3, 2022 gällande ej verkställda beslut enligt SoL och 

LSS. 

Yrkanden 

Ordförande yrkar att omsorgsutskottet godkänner kvartalsrapport 1, 2022 gällande 

ej verkställda beslut enligt SoL och LSS. 

Sandra Bjelkelöv (SD) yrkar med bifall av ordförande att omsorgsutskottet än en 

gång betonar vikten av ett snabbt verkställande av beslutet av byggande av nytt 

särskilt boende (KF 2019-11-25, § 156), då konsekvenserna blir kostsamma både 

gällande eventuella viten, personalkostnader och äldres rätt till värdigt boende. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget. Ordförande 

ställer proposition på Sandra Bjelkelövs yrkande och finner det antaget. 
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§ 96 Dnr 2022-000244 

BRIS Ansökan om verksamhetsstöd 

Omsorgsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

att bevilja Barnens rätt i samhället (BRIS) Region Nord 20 000 kronor i 

verksamhetsstöd för 2023, samt att bidraget finansieras ur kommunstyrelsens 

förfogandemedel. 

Sammanfattning av ärendet 

BRIS Region Nord ansöker om 20 000 kronor i verksamhetsstöd för 2023. 

Beslutsunderlag 

BRIS är en organisation med stor samhällsnytta på många sätt. Därför föreslår 

kommunstyrelseförvaltningen kommunstyrelsen besluta att bevilja BRIS Region 

Nord 20 000 kronor i verksamhetsstöd för 2023 samt att bidraget finansieras ur 

kommunstyrelsens förfogandemedel. 

 

BRIS Region Nord ansökan om verksamhetsstöd 2023, tjänsteutlåtande, dok. nr. 

132705. 

Ansökan från BRIS Region Nord, dok. nr. 132484. 
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§ 97 Dnr 2022-000275 

Sammanträdesplan 2023 

Omsorgsutskottets beslut 

Fastställa följande sammanträdesdagar för omsorgsutskottet under 2023:  

16 januari 

13 februari 

13 mars 

17 april 

15 maj 

12 juni 

11 september 

16 oktober 

13 november. 

Sammanfattning av ärendet 

Sammanträdesdatum för omsorgsutskottet ska fastställas för år 2023. Staben har 

lämnat förslag till datum. 

Beslutsunderlag 

Förslag till sammanträdesdatum 2023 omsorgsutskottet, dok. nr. 133225. 
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§ 98 Dnr 2022-000209 

Kortsiktig lösning SÄBO-platser 

Omsorgsutskottets förslag 

 Kommunstyrelsen beslutar 

1. Kostnader för inhyrning av moduler ska belasta kommunstyrelsens 

förfogandemedel år 2022 med 3,5 mnkr. 

2. Kostnader för inhyrning av moduler ska hanteras inom budgetram för Vård och 

omsorg år 2023–2026. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 7 juni 2022 beslutade kommunstyrelsen (KS) om hantering av det kortsiktiga 

och akuta behovet av ytterligare särskilda boendeplatser för äldre. Under fem år ska 

behovet tillgodoses genom inhyrning av externt ägda moduler som placeras vid 

Sörgården. KS beslutade också att finansieringen ska ske inom verksamheten Vård 

och omsorgs driftbudget. I tjänsteutlåtandet till det ärendet framgår att utökat antal 

boendeplatser innebär ökat behov av driftmedel samt att den totala kostnaden för 

kostnaderna i det läget inte kunde beskrivas. 

Nu har verksamheten tagit fram en beräkning för att hyra modulerna. Kostnaderna 

för modulerna väntas uppgå till totalt 12,5 mnkr över fem år. Det finns inte 

budgeterat utrymme för att verksamheten Vård och omsorg ska kunna hantera den 

kostnaden. Verksamheten föreslår att KS använder förfogandemedel för att hantera 

del av kostnaderna år 2022 och att resterande del av kostnaderna hanteras inom ram 

kommande år. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Kostnader för inhyrning av moduler ska belasta kommunstyrelsens 

förfogandemedel år 2022 med 3,5 mnkr. 

2. Kostnader för inhyrning av moduler ska hanteras inom budgetram för Vård och 

omsorg år 2023–2026. 

 

Kortsiktig lösning för SÄBO-platser - finansiering, tjänsteutlåtande, dok. nr. 

133219. 

2022-10-17 Prel tidplan tillf. SÄBO, information till LU 2022-10-18, dok. nr. 

133365. 
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§ 99 Dnr 2022-000006 

Information och övriga ärenden 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

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

punkten behandlas även eventuella väckta ärenden från ledamöterna. 

 

Rapport om färdtjänst i Nordanstigs kommun 

Totalkostnaden för färdtjänstresor uppgår till 1 181 658 kr mellan perioden januari 

2019 till juni 2022. Det totala antalet färdtjänstresor under perioden januari 2022 till 

juni 2002 uppgår till 2556. 

 

Information om svar på Inspektionen för vård och omsorg (IVO)-anmälningar 

Ärendet togs upp på kommunstyrelsens sammanträde den 6 september 2022. 

 

Sigbritt Persson (S) ställer en fråga om regler gällande höjd pension och dess 

eventuella effekter på högkostnadsskydd för boende på särskilt boende (SÄBO). 

Verksamhetschef Karin Henningsson svarar. Diskussion följer.  

 

Sandra Bjelkelöv (SD) ställer fråga om hur rådande läge för personal inom vård och 

omsorg ser ut och påpekar upplevda brister för personalstyrkan. Verksamhetschef 

Karin Henningsson svarar. 

Beslutsunderlag 

Rapport om färdtjänst, dok nr 132896. 

Protokollsutdrag KS 2022-09-06  § 171 Bemanning nattetid, trygghet och säkerhet 

på Sörgårdens SÄBO, dok. nr. 132984. 

 


