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Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö, måndagen den 13 mars 2023 kl 10:00-15:00 

Beslutande 
 

Stefan Nybom (S), Ordförande 
Lena Lindblom (M) 
Berit Broberg Larsson (M) 
Carina Ohlson (C) 
Ulrika Sandberg (V) 
Sandra Jonsson (S), ersättare för Sigbritt Persson (S) 
Stefan Bergh (NoP), ersättare för Monika Brykner (SD) 

Övriga deltagande Karin Henningsson, verksamhetschef Stöd och omsorg 
Fredrik Westin, biträdande verksamhetschef, Stöd och omsorg 
Henrik Kjölstad, nämndsekreterare/utredare 
Mathias Berglund, ekonom, § 24 11:00-12:10 
Erik Hedlund, kommunchef, § 24, 11:00-12:10 
Björn Hylenius, ekonomichef, § 24 11:00-12:10 
Marit Näsman Engberg, anhörigsamordnare, § 26 13:00-13:30 
Bente Sandström, enhetschef Arbete och försörjning, § 25 13:30-14:00 

Utses att justera Lena Lindblom (M) 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö 2023-03-20 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 21-30 

 Henrik Kjölstad  

 Ordförande 

  

 Stefan Nybom  

 Justerare 

  

  Lena Lindblom   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Omsorgsutskottet 

Sammanträdesdatum 2023-03-13 

Datum då anslaget sätts upp 2023-03-20 Datum då anslaget tas ned 2023-04-11 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Bergsjö 
 

Underskrift 

  

 Henrik Kjölstad  
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§ 21 Dnr 2021-000134 

Godkännande av dagordning 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna dagordningen med redovisade tillägg. 

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottet (OU) ska besluta om dagordningen med redovisade ändringar 

eller tillkomna ärenden. 

Ordförande lyfter en fråga om angående ansvarsgränsdragning mellan OUs och 

sociala myndighetsnämndens (SMN) respektive uppgifter. Frågan behandlas under 

ärendepunkten information och övriga ärenden. 
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§ 22 Dnr 2023-000007 

Verksamheten informerar 2023 

Omsorgsutskottets beslut 

1. Godkänna informationen. 

2. Uppdra till verksamheten att till omsorgsutskottets sammanträde den 17 april 

2023 redovisa en handlingsplan för att kunna ta emot ytterligare brukare i formen 

särskilt boende. 

Sammanfattning av ärendet 

Biträdande verksamhetschef Fredrik Westin redovisar aktuella ärenden för stöd och 

omsorg. 

I samordningsenheten fortsätter utbildningen med modellen Stjärnmärkt. 

Rekrytering av sommarvikarier till stöd- och omsorgsverksamheter. Lådor för 

krishantering kommer att levereras under mars månad till verksamheterna inom 

Stöd och omsorg. 

Planering av schema och arbete med uppföljning inom äldreomsorgen. Arbete med 

rutiner och fallprevention. Situationen på Bållebo korttidsboende är ansträngd, då 

det inte finns något utrymme för att ta in fler brukare i nuläget. Överbeläggning 

råder under en period på tre månader. På Bergesta planeras installation av 

hjälpmedlet Roommate och verktyget Silverstund. På Hagebo är utbildningen i 

systemet Stjärnmärkt nu genomförd. 

Hög personalfrånvaro i hemtjänsten. Oro hos vissa delar av personalstyrkan. 

Pågående utbildningar. Personalen uppdaterar delegeringar och utbildning för 

förflyttningsinstruktörer. Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och 

systemadministratör rapporterar om förberedelse inför extern kvalitetsgranskning. 

Genomgång av rutiner. På Berge, Rösta och Paletten planeras det in aktiviteter inför 

sommaren. Arbete pågår med semesterplanering. På Koalans korttidsboende för 

barn pågår planering inför resten av våren och sommaren. Arbetsmiljön störs av hög 

ljudvolym. Rekryteringsprocess pågår inom Vuxenstöd- och 

funktionshinderenheten. Arbete- och försörjningsenheten rapporterar om initierat 

arbete tillsammans med Region Gävleborg.  

Diskussion om problematik gällande byggandet av nytt särskilt boende (SÄBO), om 

platsbrist för brukare och om hemtjänsten. 

 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsinformation, SoO, OU 230313, dok. nr. 135382. 
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Forts § 22. 

Yrkanden 

Ordförande yrkar att uppdra till verksamheten att till nästa OU-sammanträde, den 

17 april 2023, redovisa en handlingsplan för att kunna ta emot ytterligare brukare i 

formen särskilt boende. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget. 

 



 

Nordanstigs kommun 
Omsorgsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(14) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-13 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 23 Dnr 2021-000288 

Information om aktuella lex Sarah och lex Maria-
rapporteringar 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Utredare Henrik Kjölstad informerar om pågående lex Sarah- och lex 

Mariarapporter i Nordanstigs kommun. 

Sedan omsorgsutskottets sammanträde den 13 februari 2023 har en lex Sarah-

rapport inkommit rörande en händelse på boendet Bergesta i Gnarp. 

Utredning pågår fortfarande av de tre lex Sarah-rapporter som inkommit tidigare 

under 2023. 
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§ 24 Dnr 2023-000009 

Ekonomi och verksamhetsuppföljning 2023 

Omsorgsutskottets beslut 

1. Godkänna informationen. 

2. Redovisa följande uppgifter från verksamhetsuppföljningen för Stöd och omsorg 

per februari månad 2023 till kommunstyrelsen: 

Punkterna 

3.2 Vårddygn, korttids 

3.4 SÄBO (bifall, beviljade ej verkställda, avslag). 

3.7 Antal utförda hemtjänsttimmar, kommunal/privat/total 

3.8 Hemsjukvårdsuppdrag/period, antal 

3.9 HSL i hemtjänst, timmar/månad 

 

Omsorgsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

utöka verksamheten Stöd och omsorgs budget med totalt 12,5 miljoner kr, under 

perioden 2023-2026, i syfte att finansiera modullösning för byggandet av nytt 

särskilt boende (SÄBO). 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Karin Henningsson och biträdande verksamhetschef Fredrik 

Westin redovisar aktuella ämnen från verksamhetsuppföljningen av stöd och 

omsorg.  

 

Månadsrapport 

Antalet personalanställningar har ökat sedan föregående redovisning. Hög 

sjukfrånvaro. Hög arbetsbelastning inom flera verksamheter, På samtliga boenden 

finns svårt sjuka brukare. Förstärkningar på grund av hot och våld kvarstår. Flera 

fall, och fall med skador.  

 

Månadsrapport, ekonomi 

Ekonom Mathias Berglund informerar om det ekonomiska läget per februari månad 

2023. Enligt verksamhetsuppföljningen visar det prognosticerade underskottet för år 

2023 för Stöd och omsorgs samlade verksamheter visar på 12 000 tkr. 

 

Bokslut 2022 

Under året har Vård och omsorg infört nya dokumentationssystem för hemtjänsten 

vilket har medfört stora utbildningsinsatser. Anhörigstöd anordnade öppen 

caféverksamhet och samtalsgrupper i nya lokaler från och med januari 2022.  
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Forts. § 24. 

Vård och omsorgsverksamheterna särskilt boende och hemtjänst har under 

vårterminen haft utbildningstillfällen för BPSD-administratörer som ett led i 

fortlöpande kvalitetssäkring och kompetenshöjande insatser, gällande 

symtomlindring för personer med beteendemässiga och psykiska problem vid 

demenssjukdom. 

Servicegruppen har under perioden verkställt införande av trygghetslarm, digital 

nyckelhantering och låsinstallationer, samt samordningsansvar för vård och 

omsorgs bilpark. Servicegruppen har också övertagit handläggning av 

verksamheternas mobiltelefoner. 

Boendesamordning har under perioden haft en ökning gällande beviljade ej 

verkställda särskilt boende platser. Arbete med scheman och schemaläggning under 

våren, utifrån sänkt arbetstidsmått för nattarbetare. 

 

Redovisning av kostnader inom hemtjänst och möjliga åtgärder för att få 

verksamhetens budget i balans under år 2023. Diskussionen om möjliga lösningar 

på att få budgeten i balans kommer att fortgå under våren 2023. 

 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsuppföljning, månadsrapport, OU 230313, dok. nr. 135394. 

Månadsuppföljning, ekonomi, OU 230313, dok. nr. 135338. 

Bokslutsrapport 2022, vård och omsorg, dok. nr. 135337. 

Yrkanden 

Stefan Bergh (NoP) yrkar att omsorgsutskottet ska föreslå kommunstyrelsen att 

utöka verksamheten Stöd och omsorgs budget med totalt 12,5 miljoner kr, under 

perioden 2023-2026, i syfte att finansiera modullösning för byggandet av nytt 

särskilt boende (SÄBO). 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Stefan Berghs yrkande och finner det antaget. 
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§ 25 Dnr 2023-000123 

Information från Arbete och försörjning 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef från Arbete och försörjning, Bente Sandström, föredrar ärendet.  

 

Arbetslöshet bland unga i Nordanstigs kommun 

Redovisning av, och information om, arbetslöshetsstatistik för unga i åldern 18 till 

24 år i Nordanstigs kommun. I slutet av 2022 ökade antalet arbetslösa i Nordanstigs 

kommun. I januari 2022 var 32 personer registrerade som arbetslösa, och i 

december månad 44 personer. Ökningen tilltog även i januari 2023 till 56 personer. 

Motsvarande antal för mars 2023 uppgår till 51 personer. 

 

Svenskaundervisning för flyktingar från Ukraina i Nordanstigs kommun 

Verksamheten fick i uppdrag att utreda möjlighet till svenskaundervisning för 

flyktingar från Ukraina som befinner sig i Nordanstigs kommun. Nordanstigs 

kommun har sökt och beviljats medel av länsstyrelsen för att göra insatser för 

målgruppen, vilket bland annat innebär språkfrämjande insatser. I samarbete med 

bland annat Röda Korset och Bergsjö IF erbjuds språkkafé och informationsinsatser 

varje vecka. Tolk har anlitats i förekommande fall. Kommunen har genomfört 

studiebesök på företag, praktik, föräldraskapsutbildning, rundresa i kommunen, 

deltagande på jobbmässa, stöd till CV och personliga brev och informationsinsatser 

av samhällsintroduktionskaraktär.  

I samarbete med Hudiksvalls kommun har Nordanstigs kommun berett plats för de 

boende i Nordanstig på en orienteringskurs i svenska språket under vårterminen 

2023. I dagsläget går sju personer på kursen vilket innebär att fler än de som är 

mottagna enligt kommunens bosättningsuppdrag nyttjat möjligheten. 

 

Försörjningsstöd 

Information om antal personer som mottagit försörjningsstöd i Nordanstigs 

kommun i februari månad 2023. 

 

Beslutsunderlag 

Svenskaundervisning för flyktingar från Ukraina, dok. nr. 135368. 

Försörjningsstöd februari 2023, dok. nr. 135369. 

Information, Arbete och försörjning, presentation OU 230313, dok. nr. 135403. 
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§ 26 Dnr 2023-000124 

Information från Anhörigstöd 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Anhörigsamordnare i Nordanstigs kommun, Marie Näsman Engberg, informerar 

om Anhörigstöds verksamhet i Nordanstigs kommun. Anhörigstöd är beläget på 

Bållebergsvägen i Bergsjö.  

Utdelning av informationsmaterial från Anhörigstöd, och av broschyr från nationellt 

kompetenscentrum anhöriga (NKA), vilken sammanfattar Socialstyrelsens underlag 

till en nationell strategi. 

Omsorgsutskottet diskuterar informationen och uppmuntrar verksamheten att jobba 

med lösningar över verksamhetsgränser med anhörigstöd. 
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§ 27 Dnr 2023-000119 

Loggkontroller. stöd och omsorg 

Omsorgsutskottets beslut 

1. Godkänna redovisningen av loggkontroller i journalhanteringssystemet 

LifeCare/Procapita/kommuninvånarregister (KIR)-IFO, 2022. 

2. Fastställa reviderad riktlinje för loggkontroll och journalgranskning i 

Procapita/LifeCare/KIR – IFO. 

3. Godkänna redovisningen av loggkontroller för Vård och omsorg. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Syftet med loggkontroll är att granska att enskildas integritet säkerställs, att 

regelverket följs samt att ingen otillbörlig användning av systemet sker. Kontrollen 

ska ske på ett systematiskt och regelbundet sätt. Riktlinjerna för Individ- och 

familjeomsorgens (IFO) loggkontroller har nu reviderats för att skärpa säkerheten. 

 

Redovisning av loggkontroller, IFO 

Redovisningen av IFO:s loggkontroller visar att samtliga användare av 

journalhanteringssystemet LifeCare/Procapita/KIR har granskats på minst en 

månads aktivitet. Inga misstankar om obehörig aktivitet har upptäckts.  

 

Redovisning av loggkontroller, Vård och omsorg 

Redovisningen av loggkontroller för Vård och omsorg visar att antalet loggad 

personal under 2022 uppgår till 144, och antalet anmärkningar uppgår till 13. Ingen 

av anmärkningarna är av allvarlig karaktär. Vidtagna åtgärder består av att 

informera personal om den anmärkning som upptäckts. 

 

Beslutsunderlag 

Redovisning av loggkontroller, OU 230313, tjänsteutlåtande, dok. nr. 135340. 

Riktlinjer för loggkontroller, IFO, 2023, dok. nr. 135339. 

Loggkontroller, Koalan, period 20220831-20221231, dok. nr. 135365. 

Riktlinjer för loggkontroller, Nordanstigs kommun, VoO, dok. nr. 135385. 
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§ 28 Dnr 2023-000112 

Tjänsteköp Bullåsen 2023 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna köp av boendeplats på Bullåsens 9:8 LSS boende för NN1 och tar det 

ekonomiska ansvaret på 5600 kronor per dygn. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteköp av boendeplats på ett 9:8 boende för NN. Nordanstig kan i dagsläget 

inte tillgodose NN:s behov på hemmaplan. NN bor i dagsläget på ett SIS-boende. 

 

Beslutsunderlag 

Att omsorgsutskottet ger bifall till köp av boendeplats på Bullåsens 9:8 LSS boende 

för NN och tar det ekonomiska ansvaret på 5600/dygn (tjänsteutlåtande, dok. nr. 

135108). 

 
1 Sekreterares anmärkning: originalprotokoll med personuppgifter finns i kommunens arkiv.  
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§ 29 Dnr 2023-000126 

Stipendium för omvårdnadsstuderande 2023 

 
Omsorgsutskottets beslut 

Uppdra verksamheten att se över och eventuellt revidera nuvarande riktlinjer för 

omsorgsstipendium. 

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottet ger årligen ut ett stipendium för omvårdnadsstuderande i 

gymnasieskolan, bosatta i Nordanstigs kommun. 

Ärendet berör om riktlinjerna för stipendieutdelningen behöver revideras. 

 

Yrkanden 

Ordförande yrkar att omsorgsutskottet uppdrar till verksamheten att se över och 

eventuellt revidera nuvarande riktlinjer för omsorgsstipendium. 

 
Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Revidering av riktlinjer för omvårdnadsstipendium KS § 104, 

dok. nr. 111933. 
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§ 30 Dnr 2023-000008 

Information och övriga ärenden 2023 

Omsorgsutskottets beslut 

Uppdra till verksamheten att se över ansvarsfördelningen och gränsdragningen 

mellan omsorgsutskottet (OU) och sociala myndighetsnämnden (SMN), gällande 

ärenden som berör LSS och SOL. 

 
Sammanfattning av ärendet 

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

punkten behandlas även eventuella väckta ärenden från ledamöterna. 

Ordförande lyfter fråga om gränsdragningar mellan omsorgsutskottets (OU) och 

sociala myndighetsnämndens (SMN) respektive ansvarsområden. 

Yrkanden 

Ordförande yrkar att omsorgsutskottet uppdrar till verksamheten att se över 

ansvarsfördelningen och gränsdragningen mellan omsorgsutskottet (OU) och 

sociala myndighetsnämnden (SMN), gällande ärenden som berör LSS och SOL. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget. 

 

 


