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§ 1 Dnr 2021-000134 

Godkännande av dagordning 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna dagordningen med redovisade förändringar. 

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottet ska godkänna dagordningen med redovisade ändringar. 

• Ärendena Sammanställning av icke verkställda beslut enligt SoL och LSS 

2021, Q 4 (2021-000145), och Information och utredning om palliativ vård 

(2022-000004) utgår och flyttas till februari månads sammanträde. 

• Sandra Bjelkelöv (SD) anmäler en fråga angående det planerade bygget av 

nytt särskilt boende (SÄBO). 

• Verksamhetschef Karin Henningsson anmäler en fråga angående 

information om avslutat ärende gällande lagen om särskilt stöd och service 

(LSS)-placering.  

• Ordförande Carina Ohlson anmäler en fråga angående möjligheten att 

kommunalt anställa professionell god man eller förvaltare. 

Samtliga frågor behandlas under ärendepunkten Information och övriga ärenden. 
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§ 2 Dnr 2021-000135 

Föregående protokoll 

Omsorgsutskottets beslut 

Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande går igenom protokollet från 2021-11-08. 

Beslutsunderlag 

Protokoll Omsorgsutskottet 211108, dok. nr 128523. 
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§ 3 Dnr 2020-000115 

Coronaviruset, Covid-19. 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund föredrar ärendet. Information om ökat hemarbete och 

stor smittspridning. Vården förefaller inte lika hårt drabbad som tidigare, men dras 

ändå av stor belastning kopplad till riktlinjer för karantän vilket medför 

bemanningsproblem. Hassela skola hålls för tillfället stängd på grund av höga 

sjukantal. Personal och elever är satta i karantän. Även Bergsjö högstadieskola har 

ökat sin distansundervisning. 

Verksamhetschef Karin Henningsson informerar om att calici, vinterkräksjuka, har 

börjat spridas och då främst i hemtjänsten. Sårbarheten är stor i gruppen på grund 

av låga personalantal. Kontinuerlig dialog hålls med Smittskydd Gävleborg. 
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§ 4 Dnr 2022-000001 

Verksamheten informerar, 2022 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Karin Henningsson föredrar ärendet och redovisar 

sammanställningar av aktuella ärenden från Vård och omsorg. 

Detaljplanering angående kommunal hemtjänstgrupp pågår. Planering och 

implementering av digitala planeringstavlor. Personalplattform kommer att utökas 

med fler vikarier. Fortsatt arbete med patientsäkerhetsberättelser, sammanställning 

av nattfastemätningar och fallpreventivt arbete. Arbete pågår med larm, 

kameraövervakning, bemanning och avvikelser. 

Kommunen har tagit över Drakstadens kunder i Gnarp. Harmånger har ett kraftigt 

ökat antal brukartimmar, jämfört med november månad 2021. Korttidsboendet 

Koalan visar på behov av bättre bemanning och stadga i arbetsgrupp, och sannolikt 

tillkommer en ökning av barn med korttidstillsyn. Boendestöd har fått en ny lokal 

på Sörgården, och har därför påbörjat planerad utflyttning från Lotsens boende. 

Lotsen har i sin tur sex lägenheter inplanerade i byggnaden för serviceboende, och 

renovering av lokalerna är väntade. Storgatans utegrupp har fått arbetsuppgifter, 

och kommer att utgå från Harmånger. 

Information om mål och strategisk plan gällande ledningsgrupperna för Social 

omsorg och Vård och omsorg i Nordanstigs kommun. Syftet med uppdraget är att 

skapa förutsättningar genom processledning för ledningsgrupperna för att göra 

Nordanstigs kommun till en mer attraktiv och utvecklande arbetsplats, för att på så 

vis kunna rekrytera mer personal, och för utveckling för vården i form av bättre 

resursanvändning. 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsinformation, rapport, OU 220117, Vård och omsorg, dok nr 129331. 
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§ 5 Dnr 2022-000002 

Verksamhetsuppföljning, 2022 

Omsorgsutskottets beslut 

1. Godkänna informationen. 

2. Redovisa till kommunstyrelsen: 

2.1. Bemanning Särskilt boende (SÄBO) inklusive Lagen om stöd och service 

till vissa funktionshindrade (LSS), Lotsen och korttidsboende 

2.2. Antal beviljade hemtjänsttimmar 

2.3. Antal vårddygn vid korttidsboende 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Karin Henningsson redovisar uppföljning av Vård och omsorg per 

december 2021. 

Vård och omsorg, analys av resultat 

Viss personalökning på grund av behovet att säkerställa bemanning vid frånvaro. 

Ont om vårdpersonal. Sjukfrånvaron ökar. Högkorttidsfrånvaro, på grund av Covid-

19. Höga vikariekostnader på särskilt boende (SÄBO) på grund av sjukfrånvaro och 

kohortvård. Utbildningar pågår för införandet av aktivitetstavlor på samtliga 

boenden. Kommunen har övertagit fler kunder från den privata hemtjänsten, vilket 

medfört fler antal beviljade hemtjänsttimmar för kommunens räkning. Fortsatt lågt 

antal avvikelser gällande läkemedel inom hälso- och sjukvårdslagen (HSL), dock 

finns viss oro för mörkertal. Avvikelserapporteringen för SOSFS visar på åtta 

avvikelser, vilka gäller fall och skada. 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsinformation, vård och omsorg, månadsrapport december 2021, dok nr 

129314. 
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§ 6 Dnr 2022-000003 

Ekonomirapport, 2022 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Karin Henningsson informerar om utredningsresultat i form av 

analys och jämförelse mellan olika kommuners taxor och avgifter.  Olika 

Hälsingekommuners taxor och avgifter är sammanställda och resultatet visar att 

Nordanstigs Kommuns avgiftsnivåer följer övriga kommuners nivåer. 

Information om att Social omsorg och Vård och omsorg visar totalt sett ett 

underskott om 18-19 mnkr. Resultatet inkluderar verksamhet inom Sociala 

myndighetsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Analys, taxor och avgifter, Nordanstigs kommun, dok nr 129225. 
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§ 7 Dnr 2021-000342 

Samverkansmedel, Trisam timmar handläggare 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Karin Henningsson informerar om samordningsförbundet Trisam, 

vilket Nordanstigs kommun medverkar i. Trisam är ett projekt som går ut på att 

olika myndigheter och kommuner ska samverka i rehabilitering av människor. 

Verksamheten vård och omsorg kan beröras av projektet. 

Stefan Nybom (S) ger vidare information om aktivitet inom projektet. 

Beslutsunderlag 

Ansökan och delegationsbeslut, dok nr 128798. 
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§ 8 Dnr 2021-000319 

Årsarbetsplan för Omsorgsutskottet 2022 

Omsorgsutskottets beslut 

Anta årsarbetsplan för 2022 med följande tillägg: 

1. Trygghetsundersökning för boende på särskilt boende (SÄBO), redovisning i juni 

2. Systematiskt arbetsmiljöarbete i samband med tillbudsuppföljning (KIA). 

Uppdra till verksamheten att göra förslag på program för besök som möjliggör 

fortsatt kommunikation med verksamheterna. 

Sammanfattning av ärendet 

En årsarbetsplan för 2022 ska fastställas av Omsorgsutskottet. 

Beslutsunderlag 

Årsarbetsplan för Omsorgsutskottet 2022, dok nr 129226. 

Yrkanden 

Ordförande yrkar att årsplanen fastställs med tillägg av följande punkter:  

Trygghetsundersökning för boende på särskilt boende (SÄBO) vilket ska redovisas 

vid juni månads sammanträde; och Systematiskt arbetsmiljöarbete, i samband med 

redovisning av KIA (tillbud). 

Ordförande yrkar vidare att uppdra till verksamheten att göra förslag på program för 

besök som möjliggör fortsatt kommunikation med verksamheterna. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sina yrkanden och finner dem antagna. 
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§ 9 Dnr 2022-000007 

Drakstaden AB, verksamhetsplan 2022 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning av Drakstaden AB:s verksamhetsplan för 2022. 

Beslutsunderlag 

Drakstaden AB, verksamhetsplan för 2022, dok nr 129223. 
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§ 10 Dnr 2021-000348 

Lex Sarah-utredning, Bergesta 

Omsorgsutskottets beslut 

1. Godkänna utredning daterad 2022-01-04 gällande lex Sarah-rapport från 

Bergesta, inkommen 2021-12-08. 

2. Ärendet ska inte anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

3. Avsluta ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 8 december 2021 inkom en lex Sarah-rapportering gällande en brukare vid 

Bergesta, ett kommunalt särskilt boende för äldre (SÄBO). 

Brukaren har en demenssjukdom och har den 1 december 2021 på egen hand tagit 

sig ut från boendet obevakad. Detta har medfört risk för att brukaren skulle kunnat 

fara illa under utomhusvistelsen. I utredningen framkommer dock ingenting som 

visar på att incidenten berott på missförhållanden i verksamheten. Ärendet föreslås 

därför att inte skickas vidare till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).   

Beslutsunderlag 

Utredare föreslår omsorgsutskottet  

1. Godkänna utredning daterad 2022-01-04 gällande lex Sarah-rapport från 

Bergesta, inkommen 2021-12-08. 

2. Ärendet ska inte anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

3. Avsluta ärendet. 

 

Lex Sarah-utredning, Bergesta, 2021-12-01 (tjänsteutlåtande), dok nr 129250. 

Lex Sarah-utredning, Bergesta, 2021-12-01 (utredning), dok nr 129251. 
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§ 11 Dnr 2021-000355 

Val av driftform för hemtjänst - upphandling enligt LOU, 
LOV eller egen regi 

Omsorgsutskottet föreslår 

Kommunfullmäktige beslutar 

Avskaffa Nordanstigs kommuns valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst och 

bedriva all hemtjänst i egen regi. 

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottet beslutade i november 2021 att verksamheten Vård och omsorg 

ska ta fram en utredning om kommunens hemtjänst. Utredningen ska fungera som 

diskussionsunderlag för val av framtida driftform för hemtjänsten i Nordanstigs 

kommun. Idag bedrivs hemtjänsten dels i kommunal regi, dels av en extern utförare 

genom kommunens valfrihetssystem (LOV). I det här ärendet går verksamheten 

igenom skillnader mellan olika driftformer i hemtjänst. Omsorgsutskottet kan 

därefter avgöra om utskottet vill föreslå byte av driftform för hemtjänsten i 

Nordanstigs kommun för kommunfullmäktige.     

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar 

Alternativ 1: Avskaffa Nordanstigs kommuns valfrihetssystem inom hemtjänst 

och bedriva all hemtjänst i egen regi. 

Alternativ 2: Avskaffa Nordanstigs kommuns valfrihetssystem inom hemtjänst 

och upphandla all hemtjänst inklusive nattpatrull enligt lagen om offentlig 

upphandling. 

 

Val av driftsform för hemtjänst - upphandling enligt LOU, LOV eller egen regi, dok 

nr 129013. 

Brukarenkät 2020, dok nr 129080. 

Protokollsutdrag OU 2021-11-08 § 130, Information och övriga ärenden, dok nr 

128634.       

Yrkanden 

Ordförande yrkar enligt alternativ 1 att Nordanstigs kommun avskaffar 

valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst och att kommunen ska bedriva all 

hemtjänst i egen regi. 

Stefan Nybom (S) och Sigbritt Persson (S) yrkar bifall till ordförandes förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget. 
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§ 12 Dnr 2022-000006 

Information och övriga ärenden, 2022 

Omsorgsutskottets beslut 

1. Verksamhetschef ska hålla utskottet fortsatt informerat om processen av 

byggnation av nytt särskilt boende (SÄBO). 

2. Verksamhetschef ska utreda möjlighet till anställning av professionell god man 

eller förvaltare. 

3. I övrigt godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

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

punkten behandlas även eventuella väckta ärenden från ledamöterna. 

Nytt särskilt boende (SÄBO) 

Sandra Bjelkelöv (SD) lyfter fråga kring planerat nytt SÄBO. Trots ansökningar har 

ingen nybyggnad påbörjats ännu och påpekar att det behövs fler påstötningar för att 

komma igång. Stefan Nybom (S) vill ha en orientering om hur läget ser ut för det 

planerade bygget. Verksamhetschef Karin Henningsson replikerar att ärendet ska 

behandlas i byggnadsnämnden i februari månad 2022. Diskussion om behov av 

både nytt trygghetsboende och nytt SÄBO. Omsorgsutskottet vidhåller behovet av 

information kring processen och behov av byggnaderna. 

Avslutat ärende gällande tjänsteköp 

Verksamhetschef Karin Henningsson informerar om att ärende gällande tjänsteköp 

som återremitterades i november månads möte, nu är avslutat. Ordförandebeslutet 

är taget i december 2021. 

Professionell god man eller förvaltare 

Ordförande lyfter fråga om problem med att rekrytera nya personer till uppdrag som 

gode män och förvaltare och uppmanar verksamheten att utreda möjlighet att 

anställa en professionell god man eller förvaltare för ett sådant uppdrag, i formen av 

en tills vidare-tjänst.  

Yrkanden 

Ordförande yrkar att verksamhetschef ska hålla utskottet fortsatt informerat om 

processen av byggandet av nytt SÄBO. 

Ordförande yrkar att verksamhetschef ska utreda möjlighet att anställa en 

professionell god man eller förvaltare. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på sina yrkanden och finner dem antagna. 

 

 


