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§ 1 Dnr 2019-000111  

Godkännande av dagordning 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna dagordningen med föreslagna förändringar.  

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottet godkänner dagordningen. 

Följande ärende läggs till: 

-Trygghetsboende Hagängsgården.   
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§ 2 Dnr 2019-000112  

Föregående protokoll 

Omsorgsutskottets beslut 

Föregående protokoll läggs till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Utskottet läser igenom omsorgsutskottets protokoll från 2019-11-27.  
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§ 3 Dnr 2019-000107  

Verksamhetsinformation 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Socialchef Kristina Berglund och tf. verksamhetschef för vård och omsorg Karin 

Henningsson informerar om aktuella ärenden. 

 

Tf. verksamhetschef för vård och omsorg Karin Henningsson informerar: 

Vård och Omsorg: 

Presenterar nytt organisationsschema för Vård och Omsorg samt nya utvecklings 

och samverkansformer.  

 

Socialchef Kristina Berglund informerar:  

Social Omsorg: 

Ekonomiskt bistånd/ AME – SKL:s projekt: Nätverksmöten 2 ggr per termin i 

Stockholm där man fokuserar på olika teman.  Det är 4 möten per år.  Handläggarna 

fortsätter samarbetet med AME för att kunna vända trenden med ökade kostnader 

inom ekonomiskt bistånd. 

IFOs processkarta för handläggning vilket är ett krav från IVO är publicerad. 

Arbetet fortsätter med att lägga in rutiner etc. Detta kommer förutom att det blir 

enkelt för handläggare att följa hur ett ärende skall hanteras göra det enkelt vid 

introducering av ny personal och göra att arbetsmiljön förbättras. 

Skulle utskottet vilja att IFO-Chef kommer och visar systemet 2c8 som 

processkartan är publicerad i? 

AME – Har anställt en tidigare handläggare (nu pensionerad) från 

Arbetsförmedlingen på timmar. Detta för att hjälpa främst handläggare på AME 

men också handläggare inom Ekonomiskt bistånd att kunna hjälpa de personer som 

skulle kunna vara möjliga individer att få ersättning från försäkringskassan. 

Personen ska hjälpa till att identifiera individer men också lära handläggarna hur 

man skriver bra ansökningar utifrån de kriterier som försäkringskassan kräver. 

BoF IFO – pågår ett arbete för att stärka gruppen. Indea har fått ett uppdrag att titta 

på, tillsammans med handläggare, teamledare och IFO chef, hur man kan arbeta 

mer samstämmigt och med det förbättra arbetsmiljö, effektivitet och kvalitén inom 

gruppen.  

AME/Flyktingenheten - Har pågående projekt förutom den vanliga verksamheten. 

Inom länsstyrelsens arbete inom detta område så finns det ett internationellt utbyte 
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av erfarenheter. Enheten har nyligen haft besök av en arbetsmarknadsenhet ifrån 

Tyskland och några handläggare från vår enhet åker till Italien i mars för att se hur 

de arbetar.  Resan bekostas av medel specifikt för detta från länsstyrelsen. 

Biståndsenheten - Man arbetar nu utifrån de nya riktlinjerna. Avgiftshandläggarna 

har också börjat att försöka att identifiera de avgifter som skulle behöva tittas över 

kostnadsmässigt. Ett tjut gällande detta kommer under den senare delen av våren. 

Social Omsorg - har haft planeringsdagar på Hassela Ski Resort. Fokus låg på 

fortsatt samarbete, effektivitet och värdegrund: vilka är vi till för? Verksamheterna 

hade handledning baserat på kommunens värdegrund den första dagen och Anna-

Lena Sjölander, HR, kom och berättade om personalpolicy samt policyn för 

trakasserier på fm den andra dagen. PÅ eftermiddagen var fokuset utifrån behov vid 

enskild enhet. 

Projekt i dagsläget: 

• eXtrastöd Gävleborg 1802010-200630 

Projektet riktar sig till utrikes födda som står särskilt långt från arbetsmarknaden. 

Syftet är att öka deltagarnas möjligheter till inträde på arbetsmarknaden och en egen 

försörjning. Verksamheten består av insiktskapande aktiviteter, studiebesök och 

praktik. Vidare jobbar vi med språkinlärningsmetoden suggestopedi som 

komplement till traditionell sfi. Finansiering: Europeiska Sociala Fonden 

• Familjen i Fokus FiF 180901-191231 

Projektet riktar sig till nyanlända föräldrar i det mångkulturella Sverige med syfte 

och mål att minska tiden i utanförskap från arbetsmarknaden och samhällslivet. Att 

öka kunskap och förståelse i de nyanländas föräldraskap i förhållande till det 

svenska samhällets normer och strukturer gällande relationer mellan vuxna och 

barn. I projektet ingår bland annat föräldrautbildningar och studiecirklar för att öka 

nyanländas kunskaper om Sveriges samhälle utifrån ett föräldraperspektiv baserat 

på demokrati, jämställdhet och icke-diskriminering. Finansiering: Länsstyrelsen 

• Omstart! 190601-220531 

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. Under analysfasen kommer metoderna att förtydligas och 

beskrivningen uppdateras. Samarbete sker med andra aktörer. Finansiering: 

Europeiska Sociala Fonden 
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§ 4 Dnr 2019-000108  

Verksamhetsuppföljning omsorgsutskottets 
verksamheter 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Socialchef Kristina Berglund och tf. verksamhetschef för vård och omsorg Karin 

Henningsson informerar om aktuella ärenden. 

Socialchef Kristina Berglund meddelar även att revisionen meddelat kritik gällande 

alla kommunens verksamhetsrapporter. I analysen skall ingå om verksamheten har 

en avvikelse kopplat till budget. Det ska också framgå vad som då görs för att 

komma till rätta med avvikelsen. Det ska framgå om det finns ett beslut eller om ett 

tjut är på väg upp för beslut. Även en prognos på vad det ger kostnadsmässigt samt 

när i tid man räknar med att vara i budgetram.  

 

Tf. verksamhetschef för vård och omsorg Karin Henningsson informerar: 

Månadsuppföljningen - Månadsrapport januari 2020. 

Många siffror saknas ännu då ekonomiavdelningen nu jobbar med bokslutet. 

Verksamheten har inte heller hunnit producera rapport för januari ännu. 

Sjukfrånvaro var i december 7,6%. I januari var många magsjuka.  

Preliminärt rapporteras att: 

Avvikelser för läkemedel håller de senaste månaderna en jämn nivå - 1 st. har 

rapporterats in från privat utförare.  

Fallrapporten - endast 9 st. fallavvikelser har rapporterats in från kommunal 

hemtjänst. 

En inkommen Sol-avvikelse under januari rapporteras gällande en fördröjning 

nattetid på byte av inkontinenshjälpmedel. Övrigt inkomna avvikelser är 16 st. fall. 

Flera av dessa är för samma brukare. 

41 st. avvikelser från har rapporterats in av nattpatrullen. Enligt personalen hinner 

man inte med alla planerade besök pga. att det är många som larmar. Man anger att 

orsaken till avvikelserna är en låg bemanning, men bemanningen är utifrån budget.  

Antal beviljade hemtjänsttimmar har sjunkit med 1921 timmar varav 567 är från 

kommunal regi och 1354 från privat regi.  

Beviljade korttidsvård är 21 st. 

Vårddygn på korttids är fler än budgeterat då det är något av ett högtryck. 

Sandra Bjelkelöv (SD) efterfrågar löpande ekonomisk uppföljning på antalet 

inhyrda platser då hon misstänker att kostnaderna ökar. 
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Socialchef Kristina Berglund föredrar månadsrapporten för december: 

Rapporten finns som bilaga till protokollet. Det finns inga siffror inlagda gällande 

ekonomi ännu då ekonomiavdelningen nu jobbar med årsbokslutet.  

 

Månadsresultat: 

Underskott återfinns inom IFO. Det är i dagsläget placeringar på både barn och 

vuxna som står för ett ökat underskott. Även på försörjningsstöd finns ett 

underskott, dock pågår där ett arbete som har stabiliserat och minskat den prognos 

som kom tidigare under året. 

På AME/Flyktingenheten så har man bromsat för att på helheten kunna sänka det 

totala underskottet. Man har alltså gått med ett mindre överskott.  

Biståndsenheten håller den budget som satts. 

Personal: 

Antalet årsarbetare ligger ganska stadigt genom året. Variation beror på IFO och 

AME beroende på projekt och övergångar mellan dem eller mellan olika jobb. 

Sjukfrånvaron ser stadig ut. Sjukfrånvaron har generellt legat lägre än föregående 

år. I stort sett så har sjukdomstillfällena genererats från en sjukdomsdiagnos utanför 

arbetet. 

Verksamhetens volymer:  

Antal beslut enligt LSS - det är för små volymer när det gäller beslut enligt LSS för 

att kunna göra en analys. 

Antal beslut enligt SoL – 66 personer har fått beslut enligt SoL i december. 

Beslut per insats SoL:  

SÄBO 4 bifall och ett delavslag. 

Korttidsvård 10 bifall och ett avslag. 

Ledsagning 2 bifall. 

Hjälp i hemmet, 56 bifall varav natt 4 bifall. Ett avslag. 

Trygghetstelefon, 7 beslut/bifall 

Utredande hemtjänst 6 beslut/bifall (dag, kväll och natt separata beslut). 

Boendestöd 3 bifall.  

Antal beslut om ekonomiskt bistånd – Det är ungefär samma nivåer i januari som i 

december 2019, men betydligt lägre än ingången av 2018.  

Antal placeringar (på arbetsmarknadsenheten) - Man vill följa utvecklingen vid 

extern placering i förskjutning till privat verksamhet som en del i metodutveckling 

för långvarigt försörjningsstöd.  

Antal obehandlade SÄBO-ansökningar - I december fanns det 8 st. pågående 

ansökningar.  

Behandlade ansökningar - 4 st. varav 1 avslag. 
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Antal i skapade anställning inklusive utbildningskontrakt - Antalet följer budget. 28 

st. i december.  

Antalet initierade av socialtjänsten - 77 st. i december.  

Antal inskrivna i det kommunala aktivitetsansvaret (KAA, lagstadgad verksamhet 

16-20 år) – var 24 st. i december.  

Antal inskrivna (totalt) på kommunens flyktingenhet - 66 st. i december.  

Antalet KVOT-mottagna - 19 st. i december. Det kom in två eller tre familjer i 

december så antalet gick kraftigt uppåt. 

Antal inskrivna på Arbetsmarknadsenheten - 151 st. i december.  
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§ 5 Dnr 2019-000109  

Ekonomirapport 

Omsorgsutskottets beslut 

Tackar för det preliminära bokslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomienheten har preliminära siffror för årsbokslutet och har sammanställt en 

preliminär ekonomirapport per december för omsorgsutskottets verksamheter. Stina 

Lindgren, ekonom, föredrar ärendet.  

En stor orsak till överdrag av budgeten är att det inte fanns någon vikariebudget för 

2019, vilket åtgärdas till 2020 budgeten. 

Enhetscheferna är medvetna om att de drar över budget. Ser de möjligheter att göra 

ändringar måste de komma med förslagen till politiken. 

Omsorgsutskottet har tagit flera beslut för att få budgeten i balans. 

Siffrorna sammanställs inför och kommer att publiceras nästa månad.   

Beslutsunderlag 

Stina Lindgren, ekonom, föredrar de ekonomiska rapporterna muntligen.  

Siffrorna sammanställs inför och kommer att publiceras nästa månad. 
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§ 6 Dnr 2019-000265  

Statistik från arbetsförmedlingen 2019 

Omsorgsutskottets beslut 

Tacka för informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Går igenom statistiken. Ses som något oroande. Det finns en ökning av 

arbetslösheten i kommunen. Nordanstigs kommun ligger bra till i gentemot länet 

och gentemot riket. 

Enligt Arbetsförmedlingen var inskrivna arbetslösa i riket i december 2019 som 

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

sedan december 2018 med 0,4 procentenheter eller +7 742 personer. 

 

Arbetslösheten i Gävleborgs län i december 2019 var 10,1% och är en ökning med 

0,7 procentenheter jämfört med december månad 2018. 

 

Arbetslösheten i Nordanstig kommun. Inskrivna arbetslösa i december 2019 som 

andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år var 6,6% (288) personer. 

Detta att jämföra med samma månad föregående år, 5,6%. En ökning med 1 

procentenheter. Arbetslösheten är lägre bland kvinnor 6,5% (130 personer) än män 

6,8% (158 personer). 

 

Ungdomsarbetslösheten var i december 2019 11,8% (51 ungdomar). Detta att 

jämföra med december 2018 7,9%. En ökning med 3,9 procentenheter som 

motsvarar 15 personer. Arbetslösheten bland unga män var 13,7%. Detta att jämföra 

med september 2018 10,3%. I målgruppen ungdomar var 31,5% utrikesfödda. 

 

Arbetslösheten bland utrikesfödda var i december 2019 27,7% (119 personer). 

Detta att jämföra med december månad 2018, 25% (100 personer). En ökning med 

2,7 procentenheter. I länet uppgick arbetslösheten i december 2019 bland 

utrikesfödda till 33,9% (7 072 personer). Detta att jämföra med december månad 

2018, 34,6%. En minskning med -0,7 procentenheter.   

Beslutsunderlag 

Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik för december.    
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§ 7 Dnr 2019-000080  

Folkhälsa bland äldre. 

Omsorgsutskottets beslut 

Att uppdra till verksamheten att undersöka hur mycket det skulle kosta kommunen 

att erbjuda alla som fyller sjuttio ett samtal med en fysioterapeut och då få ett eget 

träningsprogram (ett samtal, en gång, för dem som fyller sjuttio år).  

Att uppdra till verksamheten att utreda kostnaderna för att till dem över 65 års ålder 

skicka ut enkäter med frågan ”vad kommunmedborgaren vill ha för fysisk 

träning/aktivitet”, samt att samtidigt också fråga efter vad mer de i övrigt vill 

gentemot kommunen.  

Att ta med frågan till ledningsgruppen och pensionärsrådet.  

Sammanfattning av ärendet 

Diskussionspunkt med förslag för förbättrad folkhälsa. 

Ordf.: Gävleborg har sämst folkhälsa i Sverige. Nordanstig har sämst folkhälsa i 

Gävleborg. Om Nordanstig förbättrar folkhälsan (börjar med gruppen äldre) så 

kommer man att göra stora besparingar. Det finns undersökningar som visar att om 

man är aktiv fysiskt och psykiskt så skjuter man upp hemtjänstbeslutet med upp till 

två år. 

1. Uppdra till verksamheten att undersöka hur mycket det skulle kosta kommunen 

att erbjuda alla som fyller sjuttio ett samtal med en fysioterapeut. Ett samtal, en 

gång, för dem som fyller sjuttio år. Och få ett eget träningsprogram.  

2. Erbjuda lokal för fysisk träning, alla orter, två ggr i veckan. För träning i grupp. I 

samarbete med pensionärsorganisationerna, och eventuellt också med 

studieförbunden. För dem över 65 års ålder. Kommunen ska bara tillhandahålla 

lokalen. Detta ska vara ett samarbete mellan olika aktörer. Detta ska helst inte vara 

någon kostnad för pensionärerna. Gärna i form av studiecirkel.  

I alla skolor förutom Bergsjö så finns det tider tillgängliga i gymnastiksalarna.  

3. Stig liknande Hälsans stig? Nordanstigs kommun måste ha promenadstråk där 

folk vet att de kan komma ut. 

4. Aktiviteter behövs inomhus på boendena för de äldre som inte tar sig ut.  

5. Projekt liknande ”Hitta ut/Kom ut”. Man kan ta kontakt med en 

orienteringsklubb om de kan arrangera sådant i kommunen. Orienteringsklubb finns 

i Njurunda, Hudiksvall, och Sundsvall. 

6. Att BikeAround-upplevelsecykeln används. 

7. Förfråga Friluftsfrämjandet om de har något att bidra med. 

8. Att röja promenadstråket längs Vadeån. 

9. Bridgeförening kan anordna spel. 
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10. Kanske kan musik och dans anordnas. Dansföreningar finns. 

11. Matlagningskurs? 

12. Skicka ut enkät och fråga vad kommunmedborgaren vill ha. Till 65+are. 

Bra att i en enkät samtidigt också fråga efter vad mer de vill i övrigt gentemot 

kommunen. Fråga Pensionärsorganisationerna med. 

Ta med frågan till ledningsgruppen och pensionärsrådet.   
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§ 8 Dnr 2020-000057  

Växelvårdsplats på Säbo Sörgården      

Sammanfattning av ärendet 

Tf Vård- och omsorgschef Karin Henningsson informerar om möjligheten att 

använda en öppen plats på SÄBO till Växelvård.  

Ur ett ekonomiskt perspektiv bedöms detta vara en gynnsam omställning. 

En lägenhet för SÄBO på Sörgården är ledig och ska göras om till växelvårdsplats. 

Den är i behov av renovation först. 

Växelvårdsplatserna är en del av korttidsboende på Bållebo. För att inte tappa en 

SÄBO-plats så gör vi om en expedition på Hagängsgården till ett boende för par.  

Totalt sett får vi lika många SÄBO -platser i kommunen fortsättningsvis. 
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§ 9 Dnr 2019-000116  

Personalärenden 2019. 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna att samrådan har skett.     

Sammanfattning av ärendet 

Enligt delegationsordningen, punkt nr 3.1 B, ska verksamhetschefer samråda med 

ledningsutskottet och det verksamhetsansvariga utskott som berörd verksamheten i 

fråga (omsorgsutskottet i detta fallet) ske innan anställning av enhetschefer.  

Tf. Vård- och omsorgschef Karin Henningsson informerar muntligen om behov av 

att anställa enhetschefer.  

Behovet av anställning är att återanställa 3 st., alternativt 4 st., enhetschefer. Antalet 

beror på hur nuvarande enhetschefer bestämmer sig för att kvarvara. Oavsett behövs 

minst 2 st. enhetschefer anställas. 

Samrådan med ledningsutskottet kommer att ske vid dess sammanträde under 

morgondagen, 2020-02-11.  

Beslutsunderlag 

Tf. Vård- och omsorgschef Karin Henningssons muntliga information.          

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på föreslaget och finner det antaget.    
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§ 10 Dnr 2020-000015  

Ansökan ESF-medel 

Omsorgsutskottets beslut 

Att Arbetsmarknadsenheten deltar i projektet under förutsättning att det beviljas och 

Region Gävleborg åtager sig projektägarskapet. 

Att medfinansiering sker i annat än offentliga medel, det vill säga med arbetstid av 

befintlig personal.  

Sammanfattning av ärendet 

Nordanstigs kommun har de senaste åren tillsammans med övriga kommuner i 

Gävleborgs län ett samarbete med Region Gävleborg gällande 

Arbetsmarknadsprojekt där Region Gävleborg agerat projektägare. De som varit 

och/eller pågår är Ung i Gävleborg, eXtrastöd i Gävleborg och nu Omstart! i 

Gävleborg. Projekten har riktat sig till utrikes födda och ungdomar.  ESF-rådet 

Norra Mellansverige planerar nu att öppna en utlysning under veckorna 4-12 inom 

programområde 2, mål 2.1. Utlysningstext: Testa och utveckla nya metoder för att 

hjälpa arbetslösa till arbetsmarknaden eller utveckla tidigare projekts metoder inom 

samma område (pärlbandsprojekt). 

Information ges om utlysningen samt förslag till finansiering. 

Medfinansieringsgraden är 53%. 

Publicering av utlysningen sker omkring 2020-01-20 inkluderande detaljerad 

information. Projektet beräknas pågå mellan 200801-230131 som längst   

Beslutsunderlag 

Att Arbetsmarknadsenheten deltar i projektet under förutsättning att det beviljas och 

Region Gävleborg åtager sig projektägarskapet. 

Att medfinansiering sker i annat än offentliga medel, det vill säga med arbetstid av 

befintlig personal.  
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§ 11 Dnr 2020-000016  

Ansökan DUA-medel 

Omsorgsutskottets beslut 

Att tillsammans med Hudiksvalls och Ljusdals kommun ansöka om medel för 

upprättande av ny DUA-överenskommelse med Arbetsförmedlingen. Hudiksvall är 

formell sökandeansvarig.  

Sammanfattning av ärendet 

Dua har i uppdrag att besluta om statsbidrag till kommuner. Uppdraget regleras 

i förordning (2015:502) om viss samverkan om unga och nyanlända. Denna 

utlysning avser utarbetande av överenskommelser om lokal samverkan mellan 

kommuner och Arbetsförmedlingen. Arbetsmarknadsenheten har i dialog med 

Hudiksvalls- och Ljusdals kommuner en planering för gemensam ansökan 

tillsammans med Arbetsförmedlingen.   

Beslutsunderlag 

Att tillsammans med Hudiksvalls och Ljusdals kommun ansöka om medel för 

upprättande av ny DUA-överenskommelse med Arbetsförmedlingen. Hudiksvall är 

formell sökandeansvarig.  
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§ 12 Dnr 2017-000461  

Rapporter/information 

Omsorgsutskottets beslut  

Godkänner informationen.   

Sammanfattning av ärendet  

Ordförande Carina Ohlson rapporterar att hon och vice ordförande Sigbritt 

Persson (S) ska besöka socialjouren i Gävle och lära sig om 

socialjour/socialjourstjänst. 

Ordförande ska även åka till Arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2020 som 

organiseras av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).    
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§ 13 Dnr 2019-000110  

Information och övriga ärenden 

Omsorgsutskottets beslut 

Att uppdra till verksamheten att undersöka kostnaden för att åtgärda 

täckningsproblemen för Hagängsgården.   

Sammanfattning av ärendet 

Till dagordningen tillagt ärende - Trygghetsboende Hagängsgården.  

Sandra Bjelkelöv (SD) föredrar ärendet. 

En plan behövs för hur vi tänker kring nattpatrullen, placeringar och 

trygghetsboenden när folk blir sjukare och sjukare. Hagängsgården är lite som ett 

SÄBO, de som placeras här är sjukare här än vad utomstående ofta tänker sig. Det 

finns även oro för att trycket på hemtjänsten kommer att öka. 

Sandra Bjelkelöv (SD) informerar vidare om att mottagningen är väldigt dålig på 

boendet och i området, exempelvis fungerar brandvarnare och vårdpersonalens 

GPS-verktyg därför inte som de ska. Detta försvårar tillsynen av de boende men 

skapar också en risk för de boende.        

Yrkanden 

Att uppdra till verksamheten att undersöka kostnaden för att åtgärda 

täckningsproblemen för Hagängsgården.     
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§ 14 Dnr 2019-000077  

Verksamhetsbesök omsorgsutskottet 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänner informationen.      

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottets ledamöter skulle göra ett verksamhetsbesök på Hagängsgården 

men då boendet drabbats av ett magsjukeutbrott besöker istället verksamheten till 

omsorgsutskottet och informerar. 

Sofia Hellgren, Undersköterska/planerare, och Katarina Lindberg, Enhetschef 

Hagängsgården berättar om verksamheten. Samtal/diskussion fyller redovisningen.  

 

-Man har haft svårt att göra rapporterna av sin verksamhet då de inte vet hur många 

personer de har att arbeta med. I nuläget är de underbemannade trotts att de går över 

budget. De har 2 st. vakanta vikariat de inte lyckats tillsätta. 

-Många personer har fler insatser per timme beviljat än behov. Större kostnader per 

person trotts att behovet inte finns. Detta behöver effektiviseras men det är svårt då 

personer är nöjda med de insatser de är beviljade och därför avböjer den tillsyn som 

biståndshandläggare erbjuder. 

-Man vill effektivisera insatserna för att bättre synka personalbeläggning med 

personers behov. Därmed göra vissa tider på dygnet mindre stressiga. Kvälls och 

nattid tar mycket tid. Schemaläggning är otroligt svårt. Arbetet med Heltid som 

norm fortgår. För att utreda vart personalbehovet ligger och hur insatsbehovet 

egentligen ser ut samarbetar man mellan hemtjänst och vårdboendena. När det är 

utrett kommer blir det enklare att uppnå Heltid som norm.   

-Mottagning på GPS är dålig. GPS-klockor fungerar därför inte. 

-Projektet "Sociala samvaron" går att göra som en gemensam aktivitet mellan 

Hemtjänsten och boendena. Då en fråga om att samla vårdhavarna med buss 

möjligen.  

-Magsjukan har ställt till mycket i planering och i arbetsbelastning.  

-Pubafton och musikunderhållning är återkommande aktiviteter. Det finns många 

förslag och idéer inom verksamheten här för att förnöja och glädja. Vad mer som 

kan ordnas i den vägen diskuteras.  

-Verksamheten informerar om att det har efterfrågats en ytterligare möbelgrupp 

framför TVn i Hagängsgårdens allmänutrymme. Utskottet gör bedömningen att det 

beräknas vara en billig kostnad som inte behöver ställas upp i ett Tjut för utskottets 

godkännande.  

                               


