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Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö, måndagen den 16 januari 2023 kl 10:00-15:15 

Beslutande 
 

Stefan Nybom (S), Ordförande 
Sigbritt Persson (S), 1:e vice ordförande 
Lena Lindblom (M) 
Berit Broberg Larsson (M) 
Carina Ohlson (C) 
Ulrika Sandberg (V) §§ 3-9 
Monika Brykner (SD) 
Stefan Bergh (NOP) närv. hela sammanträdet, ersättare för Ulrika Sandberg §§ 1-2 
 

Ersättare 
Sandra Jonsson (S) 
 

Övriga deltagande Karin Henningsson, verksamhetschef Stöd och omsorg 
Henrik Kjölstad, sekreterare/utredare 
Marie Gustavsson, HR-specialist personalenheten § 6 
Hans-Åke Oxelhöjd, verksamhetschef Tillväxt och service § 7 
Bente Sandström, enhetschef Arbete och försörjning § 9 

Utses att justera Sigbritt Persson (S) 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö, 2023-01-24  
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 1-9 

 Henrik Kjölstad  

 Ordförande 

  

 Stefan Nybom  

 Justerare 

  

  Sigbritt Persson   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Omsorgsutskottet 

Sammanträdesdatum 2023-01-16 

Datum då anslaget sätts upp 2023-01-25 Datum då anslaget tas ned 2023-02-16 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Bergsjö 
 

Underskrift 

  

 Henrik Kjölstad  



 

Nordanstigs kommun 
Omsorgsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(13) 

Sammanträdesdatum 

2023-01-16 
 

 

  
 

Ärendelista 

§ 1 Dnr 2021-000134 
Godkännande av dagordning ............................................................. 3 

§ 2 Dnr 2023-000007 
Verksamheten informerar 2023 .......................................................... 4 

§ 3 Dnr 2021-000288 
Information om aktuella lex Sarah och lex Maria-rapporteringar ......... 6 

§ 4 Dnr 2023-000009 
Ekonomi och verksamhetsuppföljning 2023 ....................................... 7 

§ 5 Dnr 2022-000299 
Årsarbetsplan för Omsorgsutskottet 2023 .......................................... 9 

§ 6 Dnr 2022-000333 
Medarbetarundersökning 2022 ........................................................ 10 

§ 7 Dnr 2020-000288 
Nytt särskilt boende för äldre ............................................................ 11 

§ 8 Dnr 2023-000008 
Information och övriga ärenden 2023 ............................................... 12 

§ 9 Dnr 2023-000012 
Verksamhetsbesök 2023 .................................................................. 13 



 

Nordanstigs kommun 
Omsorgsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(13) 

Sammanträdesdatum 

2023-01-16 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 1 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. 

Carina Ohlson (C) lyfter en fråga om arbetsskor för anställda i 

omsorgsverksamheten. 

Lena Lindblom (M) lyfter en fråga om Hemtjänstindex undersökning av 

hemtjänsten i Sveriges kommuner 2022. 
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§ 2 Dnr 2023-000007 

Verksamheten informerar 2023 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Omsorgsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

uppdra till verksamheten att utreda hur flyktingar från Ukraina i Nordanstigs 

kommun på bästa sätt ska kunna lära sig svenska under sitt uppehälle i Sverige. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Karin Henningsson redovisar aktuella ärenden för stöd och 

omsorg. 

 

Stöd och omsorg 

De tidigare enheterna vård och omsorg och social omsorg är från 1 januari 2023 

sammanslagna till en enhet, stöd och omsorg. Redovisning av den nya 

organisationen och dess ansvarsfördelning i kommunen. 

 

Redovisning av statistik från Arbetsförmedlingen.  

Arbetslöshetsstatistik för oktober 2022: 

Den totala arbetslösheten i Gävleborgs län uppgår till 8,6% av den registerbaserade 

arbetskraften. Bland utrikes födda är antalet 25,7% och hos unga 12,7 %. I 

Nordanstigs kommun är antalet för alla arbetssökande mellan 16-64 år 5,8%. 

Arbetslöshetsstatistik för november 2022: 

Den totala arbetslösheten i Gävleborgs län uppgår till 8,7% av den registerbaserade 

arbetskraften. Bland utrikes födda är antalet 25,8% och hos unga 12,9 %. I 

Nordanstigs kommun är antalet för alla arbetssökande mellan 16-64 år 6,2%. 

 

Massflyktsdirektiv 

Migrationsverket har beslutat hur många skyddsbehövande från Ukraina som 

respektive kommun ska ordna boende för 2023. Det huvudsakliga ansvaret för att 

ordna boende åt de personer som fått skydd i Sverige enligt massflyktsdirektivet 

ligger sedan den 1 juli 2022 på Sveriges kommuner. Migrationsverket har i uppdrag 

att anvisa skyddsbehövande till kommunerna enligt de fördelningstal som beslutats. 

För Nordanstigs kommun är detta antal 10 personer. 
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Forts. § 2 

 

Kommuntal 2023 

Regeringen har beslutat att 3 300 nyanlända kvotflyktingar ska omfattas av 

anvisning till landets kommuner år 2023. I förordning (2016:40) om fördelning av 

anvisningar till kommuner framgår det vidare att 53 nyanlända ska anvisas till 

Gävleborgs län år 2023. För Nordanstigs kommun uppgår antalet nyanlända till fem 

personer. 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsförmedlingens månadsstatistik oktober 2022, dok. nr. 134533. 

Arbetsförmedlingens månadsstatistik november 2022, dok. nr. 134535. 

Beslut om kommuntal 2023, dok. nr. 134538. 

Organisationsschema, stöd och omsorg, dok. nr. 134578. 

Massflyktsdirektivet, fördelningstal för kommuner 2023, dok. nr. 134600. 

 

Yrkanden 

Carina Ohlson (C) yrkar att kommunstyrelsen uppdrar till verksamheten att utreda 

hur flyktingar från Ukraina i Nordanstigs kommun på bästa sätt ska kunna lära sig 

svenska under sitt uppehälle i Sverige. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Carina Ohlsons yrkande och finner det antaget.  
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§ 3 Dnr 2021-000288 

Information om aktuella lex Sarah och lex Maria-
rapporteringar 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Sekreterare och utredare Henrik Kjölstad informerar om pågående och aktuella lex 

Sarah- och lex Maria-ärenden inom stöd och omsorg. 

Under januari 2023 har fem nya lex Sarah-anmälningar inkommit och är föremål 

för utredning. Samtliga har anmälts på det särskilda boendet på Bergesta i Gnarp. 
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§ 4 Dnr 2023-000009 

Ekonomi och verksamhetsuppföljning 2023 

Omsorgsutskottets beslut 

1. Godkänna informationen. 

2. Redovisa följande uppgifter från månadsrapporten för vård och omsorg per 

december månad 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 redovisar aktuella ämnen från stöd och 

omsorg. 

 

Social omsorg, december 2022 

Verksamheten avviker med ca +1 700 tkr mot budget, utifrån november månads 

prognos. Vakanta tjänster och ej förväntade intäkter från migrationsverket täcker 

upp de underskott som finns inom verksamheten, för bland annat HVB-placeringar 

och färdtjänst. Ett flertal nya placeringar har tillkommit inom verksamheten under 

sommaren. Verksamheten har inget budgeterat utrymme för nya ärenden som 

tillkommer under året. Redovisningen visar på högsjukfrånvaro. Behov av fortsatt 

arbete med att lösa det långa bidragsberoendet, samverkan med andra myndigheter, 

och inom enheten. 

 

Vård och omsorg, december 2022 

Avvikelsen för Vård och omsorg är prognostiserat för närvarande till omkring -14 

000 tkr utifrån november månads prognos. Underskottet kommer ifrån en hög 

kostnad för tjänsteköp och personlig assistans inom lagen om stöd och service 

(LSS)-verksamheten och ökad bemanning på våra boenden i kommunen. 

Verksamheten köper LSS-platser för ca 9 000 tkr årligen. Belastningen på 

kommunens särskilda boenden är mycket hög och kostnadskrävande.  

Enligt redovisningen har verksamheten tidigt flaggat för att kostnaderna för 

dubbelbemanning inom hemtjänsten inte kommer att rymmas inom budget. 2022  

Forts § 3 
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innefattar även stora kostnader för introduktioner och verksamhetsökning, då all 

hemtjänst nu bedrivs i egen regi. 

 

Information om IVOs kommande nationella granskning av verksamhetens hantering 

av coronapandemin inom HSL. 

Beslutsunderlag 

Månadsrapport, verksamhetsuppföljning, social omsorg OU 230116, dok. nr. 

134580. 

Månadsrapport, verksamhetsuppföljning, social omsorg VoU 230116, dok. nr. 

134579. 
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§ 5 Dnr 2022-000299 

Årsarbetsplan för Omsorgsutskottet 2023 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna den föreslagna årsarbetsplanen med tillägg: 

1. Prislista på av kommunen använda HVB-hem och deras respektive dygnskostnad 

under föregående år. Redovisas i januari, med start år 2024.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Karin Henningsson presenterar förslag till årsarbetsplan för 

omsorgsutskottets verksamhet under 2023. 

Beslutsunderlag 

Årsarbetsplan för omsorgsutskottet 2023, reviderad, dok. nr. 134537. 
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§ 6 Dnr 2022-000333 

Medarbetarundersökning 2022 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

HR-specialist Marie Gustavsson redovisar resultatet från den 

medarbetarundersökning som genomförts i för Nordanstigs kommuns anställda år 

2022.  

Enligt redovisningen upplever, generellt, flertalet medarbetare i Nordanstigs 

kommun sitt arbete som meningsfullt. Medarbetare upplever tydlighet kring 

arbetsplatsens mål, vad som förväntas i arbetet samt roll och arbetsuppgifter. 

Medarbetarna känner sig också delaktiga i planering, genomförande och utveckling 

av sina verksamheter. Medarbetarnas närmsta chefer visar förtroende och möjliggör 

för medarbetarna att ta ansvar i sitt arbete. 

Svarsfrekvensen för medarbetare inom vård och omsorg är tämligen låg, 55%. För 

social omsorg är den högre, 95%. 

Resultatet är övervägande klart positivt. Medarbetarna är nöjda. Medelvärdet är 

högt jämfört med motsvarande värden i andra delar av kommunens verksamheter. 

Beslutsunderlag 

Rapport till LU - Medarbetarundersökning 2022, dok. nr. 133819. 
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§ 7 Dnr 2020-000288 

Nytt särskilt boende för äldre 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef för tillväxt och service, Hans-Åke Oxelhöjd, redovisar 

information om nytt särskilt boende (SÄBO) för äldre i Nordanstigs kommun.  

Markarbete pågår vid Sörgården, där det kommer att ligga. Upphandlingen är klar 

och påskriven. Själva boendet kommer (tillfälligt) att bestå av moduler. Den 

nuvarande tidsplaneringen bedömer att arbetet kommer att vara färdigt sommaren 

2023. Utrymmet kommer att bli aningens större än tidigare beräknat, på grund av 

iordningsställande av nya matplatser i boendet. 

Kommunstyrelsen har i november 2022 beslutat om upphandlingsalternativ av 

SÄBO. Antingen sker detta genom fullständig entreprenad eller genom inhyrning 

(hyresförfrågan) av ett SÄBO. 

Diskussion om hur ägande och driftsform av det nya särskilda boendet kommer att 

se ut, och om hur beslut kring denna fråga formulerats och behandlats. 
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§ 8 Dnr 2023-000008 

Information och övriga ärenden 2023 

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. 

 

Carina Ohlson (C) lyfter en fråga om huruvida anställda inom verksamheten fått 

betala förmånsskatt för arbetsskor i tjänsten. Verksamhetschef Karin Henningsson 

replikerar att information om detta saknas för tillfället, men att frågan ska 

undersökas.  

Lena Lindblom (M) lyfter en fråga om en undersökning av Sveriges kommuners 

hemtjänst, som utförts av Hemtjänstindex år 2022. Ordförande svarar att frågan 

kommer att behandlas under nästa månads sammanträde i februari 2022. 

Omsorgsutskottet har av kommunstyrelsen fått uppdraget att bereda ett ärende, för 

att undersöka om de cyklar som köpts in till kommunens särskilda boenden kan 

göras tillgängliga för de boendes anhöriga. Karin Henningsson informerar om att 

dessa cyklar inte kommer att lånas ut till anhöriga, främst på grund av 

försäkringsskäl. 
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§ 9 Dnr 2023-000012 

Verksamhetsbesök 2023 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetsbesök på Arbete och försörjnings nyrenoverade lokaler på 

Stationsvägen i Bergsjö. Under sommaren har verksamhetsområdena ekonomiskt 

bistånd, arbetsmarknadsenheten och flyktingmottagningen flyttat ihop. Lokalerna 

på Stationsvägen 2 har byggts om och renoverats. Idag rymmer lokalerna, för 

Nordanstigs kommuns räkning, enheten Arbete och försörjning, Polisen och 

Arbetsförmedlingen. 

 


