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§ 28 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. 

Ärende 8, Hemställan för utökad budget, byter rubrik till Prognosticerat underskott 

för 2022. 

Ulrica Sandberg (V) lyfter ett ärende om tillitsbaserad styrning i hemtjänsten. 
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§ 29 Dnr 2021-000135 

Föregående protokoll 

Omsorgsutskottets beslut 

Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande går igenom protokollet från 2022-02-14. 

Beslutsunderlag 

Protokoll OU 220214, dok. nr. 129723. 
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§ 30 Dnr 2022-000100 

Kommunens påverkan av kriget i Ukraina 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Karin Henningsson föredrar ärendet och ger information om det 

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

 

Ett nytt team har skapats i kommunen för att arbeta med information om frågan, 

som samarbetar tillsammans med andra myndigheter.  

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har på grund av situationen i Ukraina 

etablerat en särskild samordning med fokus på ett antal områden som på olika sätt 

berör kommuner och regioner. Ett av områdena, som i och med invasionen av 

Ukraina har fått ökad aktualitet, handlar om informations- och cybersäkerhet. SKR 

vill därför bjuda in en representant vardera från samtliga kommuner och regioner 

till ett första digitalt informations- och dialogmöte. Fokus för mötet blir att få en 

gemensam bild av läget utifrån den information som Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap kan förmedla.  

Många flyktingar från Ukraina avvaktar med att söka asyl i Sverige på grund av 

viseringsfrihet. Flera av dem befinner sig hos släktingar eller vänner och avvaktar 

situationen. Kraftig ökning senaste veckan. Migrationsverket utgår från olika 

framtidsscenarion fram till juni 2022. Lägsta antalet flyktingar beräknas till 27 000 

personer, och det högsta antalet uppgår till 200 000 personer. Det huvudsakliga 

scenariot uppgår till 76 000 personer, vilket skapar ett behov av 40 000 

boendeplatser. Nya ansökningsenheter öppnar upp i Växjö, Norrköping och Märsta. 

Migrationsverket har idag gått ut med beslut om upphandling av 30 000 platser. 

Samordningsgrupp har skapats med polisen, Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap (MSB), Länsstyrelsen Stockholm samt SKR. 

Ajournering 

Mötet ajourneras mellan 13.10-13.15. 

Beslutsunderlag 

Informationsmöte om cybersäkerhet med anledning av situationen i Ukraina, dok. 

nr. 130006. 
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§ 31 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. 

Information om ny säkerhetsteknik av Nordic Weltech. Information om genomförd 

utbildning angående förändringsledning och digitalisering för chefer. Information 

om larm inom hemtjänsten. Planering av flytt av lokaler för hemtjänsten. Stor 

frånvaro och högt bemanningstryck på Hagebo och Bergesta, samt inom 

hemtjänsten. Information om utveckling av Storgatans aktivitetscenter. Information 

om situationen på Sörgården. Diskussion om budgetfrågor. 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsinformation OU 220314, dok. nr. 130198. 
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§ 32 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 OK 

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 

februari 2022. 

 

Viss ökning av antal årsarbetare. Höga vikariekostnader inom bemanningen av 

särskilt boende (SÄBO). Kommunens antal utförda hemtjänsttimmar har ökat på 

grund av övertagande från privat utförare. Det finns inga icke verkställda beslut 

inom dagverksamheten inom äldreomsorgen. Det finns fem icke verkställda beslut 

inom korttidsvården, vilka planerar att verkställas under mars månad 2022. Sju 

personer i korttidsvården är beviljade, och väntar, på plats på SÄBO. Ytterligare tre 

personer har sökt plats på SÄBO och deras respektive situation är under utredning. 

Februari månad 2022 har Nattpatrullen flest rapporterade fallavvikelser. 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsuppföljning, månadsrapport OU 220314, dok. nr. 130199. 
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§ 33 Dnr 2022-000003 

Ekonomirapport 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonom Stina Lundin föredrar ärendet och går igenom den ekonomiska 

redovisningen per februari 2022, och redovisar delar av bokslutsrapporterna för 

Social omsorg och Vård och omsorg 2021. 

 

Månadsuppföljning februari 2022: 

Totalt visar Vård och omsorg ett prognosticerat underskott på -3 800 tkr. 

 

Information från bokslutsrapporten för Social omsorg och Sociala 

myndighetsnämnden för 2021: 

Under året har social omsorg arbetat främst med omorganisationen av 

verksamheten. Den nya organisationen trädde i kraft 1 september 2021. Under 

arbetet har medarbetare varit delaktiga genom arbetsgrupper. Verksamheten består 

efter 1 september 2021 av enheterna Barn och familj, Arbete och försörjning samt 

Vuxenstöd och funktionshinder. Coronapandemin har präglat arbetet. I arbetet med 

människor har arbetssättet förändrats då möten med människor inte kunnat utföras i 

samma utsträckning som tidigare. Pandemin har inneburit viss ökad arbetslöshet, 

och svårighet att placera deltagare på olika arbetsplatser för praktik, arbetsträning 

eller skapade anställningar. Deltagare med flest behov har fått större svårigheter och 

långtidsarbetslösheten har ökat. Detta medför ökat tryck inom nästan all social 

omsorgsverksamhet. 

Antalet sjuktimmar inom Social omsorg har under detta år varit något högre. Det 

kan delvis förklaras av pandemin då även mindre förkylningar leder till att personal 

behöver stanna hemma från arbetet. 

 

Information från bokslutsrapporten för Vård och omsorg 2021: 

Under året har Vård och omsorg infört nya digitala system, vilka medfört stora 

utbildningsinsatser. Inom äldreomsorgen har en stor satsning gjorts på införande av 

nytt dokumentationssystem vid alla boenden, LifeCare. Från och med 1 juni 2021 

bedrivs åter hemtjänst i alla områden i kommunal regi. Uppdatering av nyckelfri 

hemtjänst. Uppdatering av det systematiska brandskyddsarbetet på samtliga enheter. 

Sjukfrånvaron har generellt varit hög under året på grund av flera längre 

sjukskrivningar, och korttidsfrånvaron högre än tidigare. 
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Forts § 33 

 

I januari 2021 startades Koalan korttidsverksamhet, som en del av omsorgen för 

funktionshindrade. Verksamheten drivs i det hyrda huset vinkeln. Första 

introduktionen av barn skedde i början av februari samma år. Våren och sommaren 

2021 har präglats av Covid-19. Boende som vanligtvis bedriver daglig verksamhet 

flera dagar i veckan har stannat hemma. De flesta har vant sig vid situationen och 

personalen har arbetat för att hålla i dagliga rutiner, samtidigt som man jobbat för 

att hitta på andra aktiviteter. Den dagliga verksamheten startade åter upp i augusti 

2021. 

Beslutsunderlag 

Månadsuppföljning februari 2022, OU, dok. nr. 130174. 

Bokslutsrapport 2021, Social omsorg, dok. nr. 130176. 

Bokslutsrapport 2021, Vård och omsorg, dok. nr. 130175. 
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§ 34 Dnr 2021-000110 

Patientsäkerhetsberättelse  

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Anna Finnström, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), och Jonna Marguiles, 

medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR), föredrar ärendet och redovisar 

sammanställd patientsäkerhetsberättelse. 

 

Information om patientsäkerhetslagen. Patientsäkerhetsarbetet har under året mest 

fokuserat på åtgärder runt Coronapandemin. Kommunens MAS och MAR har haft 

tät samverkan med Region Gävleborg, Smittskydd, Vårdhygien och de lokala 

hälsocentralerna, och informerat vidare ut i verksamheterna. 

Coronapandemin har medfört ett pressat läge för verksamheterna under året. Det 

har under perioder varit utbrott på olika enheter. När många patienter och 

medarbetare varit sjuka har det bidragit till en mycket ansträngd situation. 

Teamsamverkan har försvårats på grund av restriktioner kring fysiska möten. Trots 

pandemin har arbete med målen för patientsäkerhetsarbetet 2021 genomförts, med 

undantag från enstaka aktiviteter som ställts in. Egenkontroller har genomförts 

enligt plan. Rutiner och riktlinjer har uppdaterats och nya har tagits fram under året. 

Patienter inom vård och omsorg har under året erbjudits tre doser vaccination mot 

Covid-19. Merparten av medarbetarna har också vaccinerats under året. 

 

Beslutsunderlag 

Patientsäkerhetsberättelse 20220228, dok. nr. 129958. 



 

Nordanstigs kommun 
Omsorgsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(14) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-14 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 35 Dnr 2022-000105 

Prognosticerat underskott för 2022 

Omsorgsutskottets förslag 

Omsorgsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

Godkänna ett prognostiserat underskott för 2022 om 4 000 tkr, som räknas av mot 

budgeterat resultat för 2022 för biståndsbedömda insatser i hemtjänsten. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen beslutade sommaren 2020 att ersätta hemtjänstens utförare för 

dubbelbemanning. För att få ersättning för dubbelbemanning vid insatser krävs ett 

skriftligt intyg från legitimerad personal. Det handlar många gånger om hjälpmedel 

som kräver två personer vid hantering. Detta medför ökade timmar på årsbasis. 

Prognosen är ca 10 000 timmar mer än budgeterade timmar.   

Vård och omsorgsverksamheten kan inte påverka bemanningen, då verksamheten 

ska stå för verkställigheten utifrån myndighetens och legitimerad personals beslut. 

Under årets första månader har insatser i form av ledsagning på grund av 

vaccinationer och sjukhusvistelser även varit hög. Viktigt är att ta med i beaktning 

att biståndsenheten och HSL personal aktivt jobbar med uppföljningar och ändrar 

besluten efter brukarens behov. 

Beslutsunderlag 

Prognosticerat underskott för 2022, dok. nr. 130005. 

Klicka eller tryck här för att ange text. 

Klicka eller tryck här för att ange text. 
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§ 36 Dnr 2022-000043 

Information om process kring byggande av nytt SÄBO 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Karin Henningsson föredrar ärendet och redovisar en 

sammanställning av behoven för byggandet av ett nytt särskilt boende (SÄBO), som 

också skickats till Byggnadsnämnden. 

Utformningen av ett nytt SÄBO eller äldreboende ska utgå från den nationella 

värdegrunden för äldre. En annan utgångspunkt för utformningen är vilka som ska 

bo i dessa boenden, vilket innebär att hänsyn måste tas till garantin om parboende.  

Beslutsunderlag 

Redogörelse, behov av SÄBO, dok. nr. 129989. 
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§ 37 Dnr 2022-000102 

Beräkningskalkyl för framtida brukare i hemtjänst och 
SÄBO 

Omsorgsutskottets beslut 

Uppdra till verksamheten att ta fram en beräkningskalkyl för hur många människor 

som kommer att behöva hemtjänst, och utreda hur många platser som beräknas 

behövas på särskilt boende (SÄBO) i Nordanstigs kommun de närmaste åren.  

 

Omsorgsutskottets förslag 

Omsorgsutskottet föreslår kommunstyrelsen beslutar 

Uppdra till verksamheten att utreda placering och kostnad för ett tillfälligt vård- och 

omsorgsboende i modul, i väntan på det nya vård- och omsorgsboendet. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamheten Vård och omsorg behöver ta fram en beräkningskalkyl för hur 

många människor som kommer att behöva hemtjänst och SÄBO i Nordanstigs 

kommun under de närmaste åren. 

Yrkanden 

Ordförande yrkar på att uppdra till verksamheten att ta fram en beräkningskalkyl för 

hur många människor som kommer att behöva hemtjänst, och utreda hur många 

platser som beräknas behövas på särskilt boende (SÄBO) i Nordanstigs kommun de 

närmaste åren.  

Ordförande yrkar vidare att föreslå kommunstyrelsen att utreda placering och 

kostnad för ett tillfälligt vård- och omsorgsboende i modul, i väntan på det nya 

vård- och omsorgsboendet. 

Sigbritt Persson (S) yrkar bifall på ordförandes förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ger proposition på sitt yrkande och finner det godtaget. 
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§ 38 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. 

 

Information från färdtjänst, Region Gävleborg 

Färdtjänstresorna har under 2021 legat på ca 37 procent färre resor totalt i länet 

jämfört med 2019 som anses som ett ”normalår”. Förändringen för 

riksfärdtjänstresor är betydligt högre; minus 71 procent totalt i länet. Flera tidigare 

riksfärdtjänstresor som gjordes till en grannkommun i länet är numera en 

färdtjänstresa. Den största enskilda orsaken är att färre har rest under den pågående 

Covid-19-pandemin. 

 

Ulrica Sandberg (V) yrkar på en utredning gällande tillitsbaserad styrning i 

hemtjänsten.  

Beslutsunderlag 

Rapport om färdtjänst och riksfärdtjänst år 2021, dok. nr. 130184. 

Yrkanden 

Ulrica Sandberg (V) yrkar på en utredning gällande tillitsbaserad styrning i 

hemtjänsten.  

Ordförande yrkar avslag på yrkandet med motiveringen att detta redan utreds under 

ett projekt som redan startats för ny biståndsbedömning, Projekt hemtjänstmodell.  

Sigbritt Persson (S) yrkar avslag med motiveringen att förslaget inte är tillräckligt 

specificerat och därför inte kan utredas ordentligt. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Ulrica Sandbergs yrkande och finner det avslaget. 

 

 


