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§ 16 Dnr 2019-000111  

Godkännande av dagordning 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna dagordningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottet ska godkänna dagordningen.  
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§ 17 Dnr 2019-000112  

Föregående protokoll 

Omsorgsutskottets beslut 

Föregående protokoll läggs till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottet går igenom protokollet från 2021-01-18.  

Beslutsunderlag 

Sammanträdesprotokoll 2021-01-18, dok nr 124018 
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§ 18 Dnr 2020-000115  

Coronaviruset, Covid-19. 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef för Vård och omsorg, Karin Henningsson informerar om 

Coronavirusets inverkningar. 

Sen i fredags har man fem personal på Bållebo som är smittade av det nya muterade 

viruset från England. Man har en brukare som har fått första dosen vaccin men som 

är konstaterat smittad. 

Som det ser ut i dagsläget så fungerar det med personal.  

Alla på Bergesta är nu vaccinerade och klara. Både personal och brukare. 

Sörgården, Hagängsgården och Bållebo vaccineras i veckan. 

Hemsjuksjukvården kör på med sina och de som har hemtjänst får boka själva på 

1177. Det gäller även personal. 

Ett 100 tal personal är vaccinerade med dos 2 efter denna vecka.  

Det är fortfarande mycket kohort. 

Natteamet jobbade januari ut, nu är det bara vanliga nattpatrullen. 

Om det fortsätter som nu planerar man att köra igång dag och daglig verksamhet i 

mars.  

      

      

      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Omsorgsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(26) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-08 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 19 Dnr 2020-000195  

Verksamheten informerar 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef för Vård och omsorg, Karin Henningsson och socialchef Kristina 

Norberg redovisar en sammanställning av aktuella ärenden. 

 

Vård och omsorg 

 Koalan är igång med introduktioner för föräldrar och barn. Väldigt positiv 

bild av verksamheten har upplevts vid intro. Har sagt upp kontrakten med 

Hudiksvalls korttids.  

 Hemtjänsten har haft utförarträff. Alla kommunens utförare upplever en 

god och stabil verksamhet. Man har en god dialog. 

 Avvikelsemodul till Lifecare gemensamt med IFO har vi köpt in och fått en 

första utbildning i. Utbildningsplan för alla medarbetare tas fram. 

 MAR fortsatt samarbete med Ljusdal och Hudiksvall. Man har gemensam 

MAR. 

 ”Bemanna och planera rätt” är ett testprojekt som vi kommer starta på 

Sörgården med följande syfte; 

 Få in ett nytänk kring individens behov i centrum. Det skall generera höjda 

sysselsättningsgrader, fler valmöjligheter och ökad kvalitet.  

 Detta till följd av att brukare blir fler och arbetskraft minskar. 

 Anhörigstöd, planer på flytta till mer lättåtkomlig plats och öppna upp för 

fler äldre som inte är biståndsbedömda. för motverka ensamhet bland äldre 

och anhöriga. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Omsorgsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(26) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-08 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

 

Forts. § 19 

 

Social omsorg 

Pågående arbete 

 Ekonomiskt bistånd/ AME –  SKLs projekt: Handläggarna fortsätter 

samarbetet med AME för att kunna vända trenden med ökade kostnader 

inom ekonomiskt bistånd. Dock finns en risk att kostnaderna ökar utifrån de 

konsekvenser covid-19 har på företag och deras möjligheter att därmed 

anställa vikarier, timanställda och nyanställa samt fortsätta i normal 

produktionstakt eller expandera. Mindre antal personer än tidigare.  

 IFO- Personal fortsätter att arbeta på distans i den mån arbetet tillåter. Ifo 

chef slutar sitt arbete under februari. TF Ifo chef planeras att tillträda senast 

1 Mars. Person timanställd för att skriva eller revidera rutiner i första hand 

för BoF.  

Systemförvaltare kommer att gå en kurs i 2c8 under februari för att kunna 

lägga in rutinerna på rätt plats i processkartan. En ökad struktur inom BoF 

kommer att vara en del i en förbättrad arbetsmiljö. Yrkesresan inom SKR, 

har verksamheten skickat in ett intresse av. Avvikelsemodul inköpt 

tillsammans med VoO.  

 AME / Flyktingenheten– arbetar delvis på distans. Har schemalagd 

personal på plats men låst kontor. Öppnar vid behov för att tillmötesgå 

tillgänglighet.  

 Projekt: 

Omstart -22-05-31 

Projektet riktar sig till ungdomar 15–24 år som varken arbetar eller 

studerar. Genom individuellt stöd och matchning stödjer vi en process i 

deltagarnas väg till arbete eller studier. 

 Nya eXtrastöd i Nordanstig -22-11-30 

Projektet riktar sig främst till nyanlända som står långt utanför 

arbetsmarknaden. Genom ett jämställt och normkritiskt arbete vill vi hitta 

nya och utvecklade metoder som tillsammans med deltagaren hjälper denne 

att komma närmare en egen försörjning och mer självständigt liv. Målet är 

att deltagarna i projektet skall förflytta sig från utanförskap för att komma 

ett eller flera steg närmare arbete eller utbildning.  
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 Bistånd- arbetar delvis på distans. Alltid minst en personal på plats men 

ofta fler för att tillmötesgå tillgänglighet samt kunna ta emot ansökningar 

som kommer via post. 

Bistånd har påbörjat intervjuer gällande förstärkning av en medarbetare på 

heltid i 6 månader med eventuell förlängning.  

Beslutsunderlag 

Verksamhetsinformation Vård och omsorg, dok nr 124198 

Verksamhetsinformation Social omsorg, dok nr 124127 
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§ 20 Dnr 2020-000196  

Ekonomirapport 

Omsorgsutskottets beslut 

Det preliminära bokslutet lämnas vidare till Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomienheten har sammanställt ett preliminärt bokslut. Föredragande är ekonom 

Stina Lundin.  
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§ 21 Dnr 2020-000095  

Verksamhetsuppföljning  

Omsorgsutskottets beslut 

Att till kommunstyrelsen redovisa: 

- Bemanning Säbo inklusive LSS, Lotsen och korttids,  

- Antal beviljade hemtjänsttimmar.  

- Vårddygn korttids.  

- Antal inskrivna på Arbetsmarknadsenheten som anvisats av socialtjänsten,  

försörjningsstöd. 

- Antal inskrivna i KAA (Kommunala aktivitetsansvaret 

 

Att uppdra till verksamhetschef för Vård och omsorg att utreda och till nästa 

omsorgsutskott ta fram ett underlag med förslag gällande om man tackar nej till en 

Säboplats och blir kvar på Bållebo.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Socialchef Kristina Norberg och verksamhetschef för Vård och omsorg Karin 

Henningsson redovisar uppföljning av de olika verksamheterna under 

omsorgsutskottet per januari 2021. 

 

Månadsrapporterna 

Verksamhetschef Karin Henningsson föredrar månadsrapport för Vård och 

omsorg 

Sjukfrånvaron per månad  

Sjukfrånvaron per månad har återgått till ett mer stabilt sjukdomsläge. Fortfarande 

en ökning på grund av Covid restriktioner.   
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Bemanning Säbo inkl. LSS, Lotsen och korttids 

Hagängsgården 

Under januari har: 

- bemanningen varit anpassad utifrån behovet på avdelningen dels utifrån 

fortsatt försiktighet under första halvan av januari tills alla boende 

friskförklarades efter Covid-utbrottet och under andra halvan av januari 

utifrån inflytt av nya boende med svåra demenssymtom. 

- en bas personalmässigt varit fyra på dagen, tre på kvällen och två på natten 

men periodvis har bemanningen behövt stärkas upp på grund av 

ovanstående och då har man behövt vara en extra i köket dagtid och en 

extra på kvällen på grund av oro på avdelningen. 

- har vi utifrån den nya budgeten för 16 boende använt 0,4 årsarbetare för 

mycket. 

- nattpatrullen svarat på alla trygghetslarm och utfört alla nattinsatser på 

trygghetsboendet på grund av smittorisken - detta tills alla boende på 

Hagebo har blivit vaccinerade.. 

- två personal har varit heltidssjukskrivna. 

- en personal har varit föräldraledig och en studieledig. 

- vi använt 50 timmar till att kohortvårda boende som har isolerats på grund 

av symtom på Covid -19, provtagits och senare konstaterats varit negativa. 

- vi täckt 20 timmar hos Harmångers hemtjänst. 

Flera kohort under december där den arbetade tiden kommer i januari, alla provsvar 

var negativa. Alla brukare fått sina två doser vaccin i januari och personal även fått 

sin första dos i januari. 4 boende avlidna i januari på grund av annan sjukdom. Två 

nya boende har flyttat in. En lägenhet där kommer ny brukare in snart, en lägenhet 

har ej fått namn ännu av boendesamordnaren. 

Fortsatta sjukskrivningar samt arbete under Covid-19 restriktioner. 

 

Bållebo korttidsboende 

Arbetade timmar 2407 inkluderar både dag/nattpersonal. 364,62 frånvarotimmar 

varav 403,25 bokad tid. Har under månaden haft överbeläggning med 15 patienter 

som kräver förstärkningsturer dagtid. Räknad på 13 platser blir det en 

bemanningstäthet på 9,44 åa/plats. Notera dock överbeläggning hela månaden. 

Facklig tid, natt 3,88åa/plats och Bea anställning borträknat. 
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Rösta ligger i januari på 9 ÅA, de har mycket lågt vikarieintag. 

 

Berge gruppbostad 

Vi har ett fortsatt högt vårdbehov på grund av att de boende på Berge gruppbostad 

har ett ökat vårdbehov och kräver personalens uppsikt mer frekvent för att minska 

skaderisken. Vi har även en personal som blivit förflyttad till Berge från Bergesta 

som går utöver personalen men tar tomma pass när det finns. Förstärkningar på 

grund av kohortvård. 

Under januari månad ligger på 12,5 ÅA. 

Händelser: 

En personal 50% har gått i pension från 20 12 31, då gruppen legat lite över ÅA 

procentuellt kommer den tjänsten ej tillsättas. 

En personal har varit sjukskriven 75% till mitten av januari 

En personal fortsatt sjukskriven 50%, kommer ej att återgå i arbete. 

Två personal har återgått till att arbeta 100% på Storgatan 

En personal annars stationerad på Storgatan har fyllt upp vid sjukdom mm på 

Boendet. 

 

Antal beviljade hemtjänst timmar, kommunal/privat  

Ca 800 timmar i hemtjänsten är kopplade till Covid-19. 

 

Hemsjukvårdsuppdrag/period, antal 

Summa hemsjukvård: 121 st 

 

HSL i hemtjänst timmar/månad 

1 468 utförda timmar. 

Kommunalt: Harmånger 32,57, Hassela 26,05 

Mitt Liv 34,05 

Drakstaden 71,55 
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Vårddygn korttids 

Bållebo korttidsboende 

Budgeterat för 403 vårddygn/Januari utifrån 13 korttidsplatser. Beläggningen har 

varit 452 vårddygn. Diff 49 dygn. Åtta personer har flyttat till Säbo. Åtta dygn har 

en brukare legat på sjukhuset men haft sin plats reserverad. Har tagit in timanställda 

då beläggningen har legat på 15 personer i Januari mot budgeterat 13 platser. 

Har i slutet av december på grund av stor smittspridning i samhället av Covid-19 

varit tvungen att köpa en korttidsplats på Fredens Kulle i Hudiksvalls kommun då 

sjukhuset hade platsbrist/personalbrist och så även vi. 

 

Beviljade korttidsvård som har verkställts 

Bållebo korttidsboende 

Under månaden 30 verkställda beslut korttidsvård. 

 

Kontaktpersoner SoL, antal med beslut och icke verkställda beslut 

I januari månad har 25 personer verkställda beslut gällande kontaktperson SoL. 

Ett ärende avslutades efter december månad. 

En kontaktperson har slutat i november, ny tilltänkt kontaktperson finns och 

planeras att verkställas i början av februari. 

 

Beviljad korttidsvård som ännu inte verkställts 

Bållebo korttidsboende 

Två icke verkställda beslut januari, en av dessa planeras flytta till Säbo direkt från 

hemmet. En verkställs i början av februari. 

 

Beviljad Säbo som ännu inte verkställts 

10 personer har erbjudits lägenhet med inflytt under februari, 3 har tackat nej till 

erbjudande och 1 funderar. 
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Gruppbostad, antal tjänsteköp 

Vi har 4 pågående tjänsteköp angående boende. 

 

Kontaktpersoner LSS, icke verkställda 

I januari har vi tre beslut gällande kontaktpersoner LSS som är icke verkställda. 

Två personer har från november månad blivit av med sin respektive kontaktperson, 

i båda fallen finns ny tilltänkt kontaktperson och de beräknas att verkställas i början 

av februari. 

Ett nytt ärende inkom under november månad, flera personer har tillfrågats men alla 

har tackat nej till uppdraget. Får hjälp av skolan där personen går för att hitta 

lämplig kontaktperson. Svårighet att hitta kontaktperson då personen är utlandsfödd 

och tilltänkt kontaktperson behöver kunna personens modersmål samt svenska. Har 

kontaktat AME för tips om eventuell kontaktperson. 

 

HSL Antal avvikelser 

Denna månad finns inte några läkemedelsavvikelser rapporterade i från hemtjänst. 

De allra flesta avvikelser gällande läkemedel rör sig om utebliven dos till lunch 

eller kväll. 

 

HSL, Antal Fallrapporter 

De flesta av fallen är rapporterade på SÄBO, 24 stycken av de 38 rapporterade. I 

ordinärt boende sker de flesta fall nattetid enligt avvikelserapporteringen. 

 

SOSFS, Antal avvikelser 

Nattpatrull 

Hög arbetsbelastning p.g.a. larm. Kohortvård med skyddsutrustning vilket kräver 

sin tid. Har även besök som blivit inställda på grund av snöväder, oplogade vägar. 

 

Bållebo korttidsboende 

7 fallavvikelser har rapporterats under perioden. 
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Socialchef Kristina Norberg föredrar månadsrapport för Social omsorg 

Antal årsarbetare och anställda per månad 

Antal årsarbetare ligger ganska stadigt genom året. Några uppsägningar och 

nyanställningar har funnits. 

 

Sjukfrånvaro per månad 

Sjukfrånvaron går ner. Många jobbar hemifrån. Även om man känner sig lite 

hängig kan man jobba hemifrån. 

 

Antal beslut enligt SoL  

106 beslut. Inga avslag. 63 personer har fått beslut/bifall. 

 

Antal placeringar 

Vi vill följa utvecklingen vid extern placering i förskjutning till privat verksamhet 

som en del i metodutveckling för långvarigt försörjningsstöd. Måttet avser var 

deltagare vid externa insatser vid Arbetsmarknadsenheten har sin praktik eller 

liknande placering. Arbetsplatser är registrerade enligt sin tillhörighet i Ideell, 

offentlig eller privat verksamhet. Deltagare med placering i egen gruppverksamhet 

framgår inte här. 

Vi ser att placeringar i kommunal minskar vilket är ett problem för enheten då vi 

har svårt att fullgöra vårt uppdrag i relation till Individ- och familjeomsorgen och 

Arbetsförmedlingen. Med anledning av en felregistrering från enheten har 11 

deltagare felaktigt legat placerad på offentlig arbetsplats vilket nu är korrigerat 

sedan oktober 2020 och är anledning till den stora minskningen då. 

 

Antal i skapade anställningar inklusive utbildningskontrakt 

Antalet följer budget. 

Med anledning av den ökade arbetslösheten och långtidsarbetslösheten på grund av 

Corona-pandemin har vi haft ett tydligt ökat tryck på anvisningar från 

Arbetsförmedlingen till framförallt extratjänster under 2020. Vi har haft svårt att 

verkställa dem då kommunens verksamheter inte kan ta mot personerna. Från 

januari har Arbetsförmedlingen helt stoppat nya beslut på extratjänster och 

introduktionsjobb varför vi nu inte har de kraftfulla åtgärderna för målgruppen 

långtidsarbetslösa.  
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Andra stöd för anställningar i syfte att lindra arbetslösheten är avsevärt mycket 

dyrare varför vi troligen kommer se ett minskat antal personer som får del av detta 

stöd under 2021. 

Uppföljning på individnivå sker löpande för vidare planering i samarbete med 

Arbetsförmedlingen. Subvention från Arbetsförmedlingen följer individen i olika 

grad beroende på insats. Exempel på insatser är Extratjänster (ej nya 2021), 

Offentlig skyddad anställning, och olika varianter av lönebidrag samt de som ingår i 

avtalet med Samhall (8 st). I detta ligger inte de som omfattas av årets 

sommarferiearbete. 

 

Antal initierade av socialtjänsten 

Antal personer inskrivna på Arbetsmarknadsenheten som har anvisats från 

socialkontoret, försörjningsstöd. Det har succesivt minskat under året vilket vi 

analyserat och ser fler förklaringar till. Bland annat har antalet hushåll minskat, 

svårigheter finns att ha kontakt med handläggare vid Arbetsförmedlingen gällande 

samråd enligt SoL 4:4 samt att vissa ärenden är av tillfällig karaktär (försenade a-

kasseutbetalningar) på IFO med anledning av Corona.  

Vi ser med oro på effekterna av Coronapandemin då behovet av insatser antas öka 

för den målgruppen. Vi eftersträvar en god samverkan och utvecklar nu det mellan 

enheterna och målet att erbjuda insatser för de som är i behov av försörjningsstöd 

prioriteras. Övriga instanser som initierar personer kan vara bland annat 

Arbetsförmedlingen, vuxenutbildningen, uppsökta enligt politiskt uppdrag KAA 

och Feriearbete. 

 

Antal inskrivna i KAA (Kommunala aktivitetsansvaret, lagstadgad verksamhet 16-

20 år) 

KAA - Kommunala Aktivitets Ansvaret är lagstadgad verksamhet för kommuner 

och omfattar ungdomar 16-20 år som ej går nationellt gymnasieprogram. Skillnaden 

med en minskning mellan augusti och september härför till skolors höstterminsstart. 

Vi jobbar nu förebyggande för att inte få avhopp från gymnasieskolan och på så sätt 

öka utbildningsnivån. 

Uppsökande och bevakande verksamhet och skyldighet att erbjuda aktivitet för 

samtliga. Halvårsvis rapportering till SCB på Skolverkets uppdrag vilket kommuner 

enligt lag är skyldig att lämna. 
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Forts. § 21 

Antal inskrivna (totalt) på kommunens flyktingenhet 

Antalet inskrivna på flyktingenheten omfattar samtliga inskrivna som tagits emot de 

sista 24 månaderna vilket kommunen enligt lagstiftning har ansvar för gällande 

bosättning, tolk, integrationsinsatser, särskilda insatser i skola mm. 20 kvinnor och 

19 män är registrerade. Nordanstig skall enligt lagstiftning och fastlagd planering ta 

mot 15 anvisade personer från Migrationsverket 2021. Utöver dessa kommer 

egenbosatta, sekundärinflyttade och anhöriga. 

Med anledning av Coronapandemin är det ett tydligt minskat antal asylsökande i 

Sverige samt att överföringar av Kvotflyktingar var pausad under längre tid. Från 

oktober har Migrationsverkets verksamhet med överföringar av kvotflyktingar 

återupptagits och vi har fått anvisningar på hela vårt årstal på 17 personer. Till och 

med december 2020 var 13 av dessa personer mottagna. Övriga 4 personer har 

mottagningsdatum i februari 2021. 

 

Antal KVOT mottagna 

Kvotmottagna personer är direktinresta från annat land och har uppehållstillstånd 

klart. 26 personer omfattas av etableringen och våra insatser. 15 kvinnor och 11 

män, varav 12 är under 16 år. Sverige tar mot 5000 kvotflyktingar årligen. 

Nordanstig räknade med 17 anvisade under året genom det utökade 

samrådsprojektet vi inlett med andra kommuner, Länsstyrelsen och 

Migrationsverket under 2020, samtliga Syrier.  

Detta projekt är nu uppskjutet till 2021 med anledning av att det inte gåt att planera 

ett överförande till Sverige med anledning av Corona-Pandemin. Dessa har ingen 

direkt förkunskap om Sverige till skillnad från asylsökande som varit i Sverige en 

tid innan de eventuellt beviljats uppehållstillstånd och kommunplaceras. Anvisade 

kan vara kvotflyktingar som i detta fallet eller anvisade från ett anläggningsboende i 

Sverige. Vi har anvisningar på kvotflyktingar för hela vårt årstal 2020 om 17 

personer där mottagandedatum för 4 personer infaller under 2021. 2021 års antal är 

15 vilka ej har anvisats ännu. 

 

Antal vuxna över 20 år på kommunens flyktingenhet 

Av de inskrivna på Flyktingenheten är totalt 19 personer över 20 år där 1 är över 65 

år. Dessa har olika integrationsinsatser från Arbetsförmedlingen och kommunen. 
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Antal inskrivna på Arbetsmarknadsenheten 

Enheten har något minskat antal inskrivna jämfört med föregående månad. 

Verksamheten omfattar 53 kvinnor och 50 män, vi har 3 som är nyinskrivna och 8 

avslutade sedan föregående månad. Den minskade volymen deltagare har berott i 

stor grad på att det varit svårt att verkställa anvisningar för att lindra arbetslösheten 

i kommunala verksamheterna. 

Till detta kan vi nu lägga att Arbetsförmedlingen i princip endast anvisar sina 

sökande till utbildningsinsatser och privata kompletterande aktörer 

Vi bevakar konsekvenserna av Arbetsförmedlingens förändringar för att följa 

effekterna och har nu kommit i gång med samarbetet något bättre än tidigare på 

strukturell nivå. Anvisningar till extratjänster och introduktionsjobb har sedan sista 

veckan i januari helt avbrutits från Arbetsförmedlingen med anledning av deras 

resursbrist till att kunna hantera besluts- och uppföljningshanteringen av dessa 

insatser. 

Vi ser med stor oro på vad Coronapandemin kommer ha för effekter på 

arbetslösheten på lång sikt och möjligheten att ge människor praktik, arbetsträning 

eller skapade anställningar i kommunal verksamhet i den akuta fasen.  

Beslutsunderlag 

Månadsrapport Vård och omsorg, dok nr 124212 

Månadsrapport Social omsorg, dok nr 124248 
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§ 22 Dnr 2020-000185  

Redovisning av icke verkställda beslut Q 4 enligt SoL 
och LSS 2020 

Omsorgsutskottets förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

Att godkänna kvartalsrapport 4, 2020 till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

gällande ej verkställda beslut enligt SoL och LSS.  

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteutlåtande från Karin Henningsson,  verksamhetschef  Vård och omsorg, och 

Erik Hedlund, kommunchef, daterat 2021-02-01. 

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

beslut enligt SoL och LSS för kvartal 4, 2020. 

SoL ÄO, äldreomsorg. 

SoL OF, omsorg om personer med funktionsnedsättning. 

LSS OF, omsorg om personer med funktionsnedsättning. 

Finns gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum? 

Svar: Ja = 

1 ärende gällande SoL ÄO, äldreomsorg 

Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre månader 

från datum för avbrott? 

Svar: Nej.  

Beslutsunderlag 

Godkänna kvartalsrapport 4, 2020 gällande ej verkställda beslut enligt SoL och 

LSS.   

(Karin Henningsson och Erik Hedlunds tjänsteutlåtande, daterat 2021-02-01. 

Redovisning av icke verkställda beslut Q 4 enligt SoL och LSS 2020 , dok nr 

124127)  
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§ 23 Dnr 2019-000264  

Redovisning av arbetsskador och tillbud bland 
personalen 

Omsorgsutskottets beslut 

En redovisning av social omsorgs tillbud och arbetsskador ska göras på 

omsorgsutskottet i mars. 

I övrigt godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef för Vård och omsorgschef Karin Henningsson redovisar 

arbetsskador och tillbud bland personalen från KIA systemet för tertial 3 och 4 

2020, händelseperiod 2020-07-01 - 2020-12-31.  

Beslutsunderlag 

Översikt över händelser Nordanstigs Kommun - Vård och omsorg, dok nr 124066.  
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§ 24 Dnr 2020-000224  

Översyn av Social omsorg 

Omsorgsutskottets beslut 

Omsorgsutskottet vill ha en dragning från kommunchefen vid nästa sammanträde. 

En rapport hur han tänker kring utredningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Utifrån resultatet i Ulrika Ekebros rapport om genomförd Översyn av socialtjänsten 

presenterar socialchef Kristina Norberg en arbetsplanering med olika punkter.   

Planeringen är fortfarande ett arbetsmaterial och kan komma att förändras. 

Materialet kommer att bli klart inom kort.  
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§ 25 Dnr 2021-000062  

Kostnadsförslag matpeng  

Omsorgsutskottets förslag till beslut 

Fullmäktige beslutar att  

- Fastställa matkostnad för Korttidsboendet Koalan till  

120 kr dygn 

60 kr halvt dygn  

 

Tjänsteutlåtandet kompletteras med mer underlag till kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteutlåtande från Sigrun Mårtensson, enhetschef omsorg om funktionshindrade 

och Karin Henningsson, verksamhetschef vård och omsorg, daterat 2021-02-02. 

Nordanstigs kommun har startat en ny verksamhet, korttidsboendet Koalan. 

Verksamheten erbjuder avlastning med en till flera dygn per månad till familjer 

med barn eller ungdom med ett funktionshinder.  

På boendet kommer man att servera alla dagens måltider. 

Förslaget är att ett helt dygn innefattande frukost, lunch, middag och mellanmål 

skall kosta 120 kr. 

Att ett halvt dygn innefattande en måltid och mellanmål skall kosta 60 kr.  

Beslutsunderlag 

Fullmäktige beslutar  

Att Fastställa matkostnad för Korttidsboendet Koalan till  

120 kr dygn 

60 kr halvt dygn   

(Sigrun Mårtensson och Karin Henningssons tjänsteutlåtande daterat 2021-02-02, 

Kostnadsförslag matpeng, dok. nr 124146.  
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§ 26 Dnr 2021-000065  

LOV  

Omsorgsutskottets beslut 

Protokollsutdraget skickas till Kommunstyrelsen. Dokumenten gå med som bilaga.  

Sammanfattning av ärendet 

Då utskottet fått till sig från ett av de politiska partierna i kommunen att ett av de 

privata företag som utför hemtjänst enligt LOV har brutit mot avtalet tas frågan upp 

och hanteras på dagens sammanträde. Frågan tas på stort allvar.  

Mötet går igenom gällande avtal avseende kundval enligt LOV för de privata 

utförare av hemtjänst som kommunen har avtal med. Mötet går också igenom 

utförarnas upprättade verksamhetsplaner för 2021.   

Mötet går också igenom det kvalitetsuppföljningsarbete som görs med de privata 

utförarna. Avtalet följs upp årligen. Uppföljningen genomförs av kommunens 

utsedda kvalitetsuppföljare av LOV/hemtjänst. Uppföljningen utgår från 

förfrågningsunderlaget och de specifika krav som ställs för godkännande av LOV-

företag. Underlag för uppföljningen tas också i socialstyrelsens allmänna råd om 

ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Åtgärder som 

beskrivs i rapporten ska åtgärdas snarast. 

Vidare har man utförarträffar sex gånger per år. Deltar gör då representanter från 

alla utförare, både de privata och den kommunala hemtjänsten, verksamhetschef för 

vård och omsorg, kommunens MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska), 

systemadministratörerna, HSL enheten, biståndsenheten, uppföljningsansvarig samt 

servicegruppen.  

Alla fallrapporter och avvikelser registreras hos kommunen, alla trygghetsringar 

mm följs kontinuerligt upp på omsorgsutskottet.  

Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan Drakstaden, dok nr 124214 

Avtal Drakstaden, dok nr 122108 

Verksamhetsplan Mitt Liv, dok nr 124215 

Avtal Mitt Liv, dok nr 116431 
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§ 27 Dnr 2021-000018  

Planering för besök som möjliggör fortsatt 
kommunikation med verksamheterna 

Omsorgsutskottets beslut 

De som jobbar med praktiska placeringar av barn och vuxna på IFO bjuds in till 

Teams möte vid omsorgsutskottets sammanträde i april.  

Sammanfattning av ärendet 

Mötet diskuterar besök hos de olika verksamheterna och konstaterar att man får 

avvakta och ta ett år då man inte träffar så många verksamheter.  

Om det är någon särskild verksamhet man vill träffa får man lösa det på Teams. De 

får komma in på mötena digitalt. 

En verksamhet som man ser som intressant att träffa just nu är de som jobbar med 

behandling från IFO (Individ och familjeomsorg) och praktiskt placerar barn och 

vuxna.  

Hur jobbar de? 

Ser de ser några möjligheter att minska sina kostnader med hjälp av planering? Kan 

man på något sätt jobba mer ekonomiskt?  

Hur de tycker att det fungerar med placeringar? 

Är det lätt eller svårt att placera? 

Har man har en klar plan när man placerar? 

Har vi tillräckligt många kontrakterade boenden?  

Tillräckligt många platser vi har avtal med?  

Är det lätt att hitta behandlingshem som vi har avtal med så att man kan matcha på 

rätt sätt? Alla passar inte på alla platser.  

      

      

      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Omsorgsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25(26) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-08 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 28 Dnr 2021-000044  

Nätverk Välfärd/Länsledning  

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Carina Ohlson informerar från möte med välfärdsnätverk i januari. 

Man diskuterade mycket Covid-19. Det är mycket vaccineringar. Man ser att man 

fortfarande har ungefär samma problematik i Ljusdal, Hudiksvall och Nordanstig. 

Man diskuterade åter frågan om att utskrivning från sjukhuset tar väldigt mycket tid 

för den kommunala personalen när man gör förändringar hela tiden.  
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§ 29 Dnr 2020-000170  

Information och övriga ärenden 

Omsorgsutskottets beslut 

Ordförande tar med sig frågan till den politiska ledningsgruppen (POL).  

Sammanfattning av ärendet 

Carina Ohlson lyfter frågan om det inte vore mer passande att använda 

benämningen omsorgstagare istället för brukare eller kunder och det inom hela 

socialtjänstens verksamhet.  

      

      

      

 

 


