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§ 51 Dnr 2021-000134  

Godkännande av dagordning 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna dagordningen med nedanstående ändring.  

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottet ska godkänna dagordningen. 

 

Följande extra ärende anmäls: 

Ersättning för de som jobbat i Covid-teamet (Sandra Bjelkelöv (SD) 
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§ 52 Dnr 2021-000135  

Föregående protokoll 

Omsorgsutskottets beslut 

Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottet går igenom protokollet från 2021-03-15. 

Beslutsunderlag 

Föregående protokoll, dok nr 124960. 
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§ 53 Dnr 2020-000195  

Verksamheten informerar 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialchef Kristina Norberg och verksamhetschef Karin Henningsson redovisar en 

sammanställning av aktuella ärenden. 

 

Social omsorg 

 Personal - Personalrekrytering pågår. 

 System - Påbörjat arbete av systemförvaltare att gå igenom systemet 

procapita 

 Handledning - Kontakt med företagshälsovården påbörjad angående 

handledning.  

 Taligenkänning - En möjlighet för handläggare att ”prata in” sin 

dokumentation. Påbörjat arbete med systemförvaltare att genomföra en 

testperiod för 5 handläggare. Enligt utredning av SKR så minskar 

dokumentationstiden med 30% jämfört med vanlig handläggning. Kostnad 

per handläggare ca 2000 kr /månad.   

 RUS samtal- Fortsatt arbete, större delen av arbetsgruppen klar. Förväntas 

vara klar till mitten av april. 

 Avvikelsesystem - Systemförvaltarna arbetar gemensamt för att kunna 

lansera detta inom kort. Systemet möjliggör att avvikelser kan skickas in 

digitalt för hela verksamheten inom SO både inom verksamheten- internt 

inom kommunen och externt. Information om detta kommer genom 

kommunikationsenheten. 

 SO- omorganisation- Just nu pågår samverkan med facket runt själva 

organisationsförslaget. Fortsatt arbete runt detaljer inom verksamheten 

kommer att fortsätta efter att organisationen är beslutad. 
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Forts. § 51 

 

 Ungdomsjobb 20 21 (inte feriearbete) 

Nordanstig erhåller 179 444 kr i årets satsning, nationellt totalt 200 mkr. 

Beroende på lönekostnad så motsvarar det ca 6-8 heltidsmånadslöner.  

Målgrupp; 

Målgruppen är de ungdomar, oberoende av ålder och födelseår, som under 

2020 har avslutat, eller under innevarande år kommer att avsluta, sin 

gymnasieutbildning och ungdomar som är föremål för insatser inom ramen 

för det kommunala aktivitetsansvaret. Ungdomar som annars kan ha svårt 

att finna jobb på egen hand på grund av socioekonomisk utsatthet ska 

prioriteras. Arbetsförmedlingen ska fördela medlen till kommunerna med 

kravet att detta inte inverkar på tillkomsten av redan planerade jobb. 

Tidsperiod då ungdomar kan inneha anställning hos kommunen 

(arbetsgivaren) för Ungdomsjobb 2021; 

Den tidsperiod då ungdomar kan inneha anställning hos kommun för 

Ungdomsjobb 2021 är 7 april – 31 december 2021.  

Kommunens (arbetsgivarens) åtagande; 

Kommunen är ansvarig för att ungdomsjobben kommer till stånd med hjälp 

av den statliga finansieringen. De av regeringen anslagna medlen till 

ungdomsjobb ska huvudsakligen gå till lönekostnader, dock kan en mindre 

del täcka kommunernas administrationskostnader för att anskaffa nya 

ungdomsjobb.  

Ersättningen till kommunerna baseras på att en formell överenskommelse 

tecknas mellan den lokala arbetsförmedlingsenheten och respektive 

kommun.  

Kommunen åtar sig att;  

Se till att ungdomsjobben kommer till stånd. För ungdomsjobben gäller att 

kommunen ska vara arbetsgivare och stå för den dagliga arbetsledningen. 

Arbetsplatsen ska vara den kommunala verksamheten och uppfylla 

arbetsmiljölagens krav. Anställda genom ungdomsjobb får inte placeras i 

kommunala bolag, ideella föreningar eller privata företag. 
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 Feriearbete 2021 

Ansökningstiden gick ut den sista mars och en första hantering av de 

sökande är gjord. Till årets feriearbete har vi 97 sökande vilket är fler än 

under många år. Av dessa är 13 ej behöriga på grund av fel ålder eller 

årskurs. 14 sökande har haft feriearbete tidigare vilket enligt riktlinjerna är 

en grund för prioritering till de platser som finns. Det är alltså 70 sökande 

som kommer att genom nästa prioritering (lottning) att erbjudas de ca 50 

platser vi har för feriearbete 2021. Utöver detta har vi hittills 5 sökande till 

satsningen Ung Drive Academy. 

Arbetsmarknadsenheten jobbar nu vidare med matchning och erbjudanden 

om platser till de sökande.  

 

 Flyktingmottagande 

Under maj månad aviseras ett mottagande till Nordanstig inom ramen för 

vårt kommun tal på 15 personer. Vi får inom kort besked om antal och 

individer men har fått förhandsbesked då överföringen sker med kort varsel. 

Mottagandet avser kvotflyktingar. Det är 30 personer som kommer till 4 

kommuner i Gävleborg varav Nordanstig är en av dessa.  

Arbetsförmedlingens närvaro på lokalt kontor samt samarbete; 

Arbetsförmedlingen ska enligt deras regleringsbrev säkra lokal närvaro och 

öka samverkan med bland annat kommunerna. Arbetsförmedlingen och 

SKR har i dialog tagit fram en checklista som kan användas för att sluta 

överenskommelser för detta. I Nordanstig har Arbetsförmedlingen två 

kontorsrum i Samverkanskontoret som de inte bemannat eller nyttjat de 

senaste åren. Den 22 april har AF bokat tid med enhetschef för 

Arbetsmarknad- och flyktingenheten för att göra en översyn av arbetsmiljö 

och säkerhet.  

Vad gäller samverkan med kommunerna är detta fortfarande en ytterst 

otydlig och aktuell fråga. Vi väntar den departementsskrivelse som ska 

förtydliga kommunernas roll och hur Arbetsförmedlingen ska samarbeta 

med oss i och med den reformering som sker av myndigheten. Det vi ser i 

dag är att samarbetet begränsas kraftigt kring arbetssökande då de hänvisas 

till fristående aktörer. Som reaktioner på detta börjar nu kommuner att 

anmäla sig som Fristående aktör till Arbetsförmedlingen enligt LOV. 
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 Utlysning EU-medel 2021 

Svenska ESF-rådet har publicerat en ny utlysning som berör arbetslösa. 

Denna gång är det en nationell utlysning som heter ”React-EU – insatser 

för arbetslösa till följd av pandemin”. I denna utlysning finns det 450 

miljoner kronor för projekt som kommer att arbeta med arbetslösa som 

behöver rustande och matchande insatser för att stärka sin ställning på 

arbetsmarknaden i syfte att snabbt komma i arbete och undvika 

långtidsarbetslöshet till följd av pandemin. Arbetsförmedlingen kommer att 

få egna React medel framöver men nu är det insatser som kan göras för de 

arbetslösa som inte finns inskrivna hos Arbetsförmedlingen då 

Arbetsförmedlingen inte kan/får samarbeta med andra parter än 

kompletterande aktörer. 

Representanter för Region Gävleborg har pratat med ESF och det finns 

möjligheter att ansöka även om projektet endast sker i vårt län. Tanken är 

att Region Gävleborg är huvudprojektägare och kommunerna 

delprojektägare med faktisk genomförd verksamhet.  

Utlysningen pågår mellan 29 mars 2021 och 19 maj 2021 och projekten kan 

starta tidigast 1 augusti 2021 och senast 1 oktober 2021. Projekt kan pågå 

som längst till 30 april 2023. Svenska ESF-rådet kan dock pröva frågan om 

förändrad projekttid efter ansökan från projektet eller på eget initiativ. 

Det krävs ingen medfinansiering i detta projekt vilket innebär en 100 % 

finansiering. Med anledning av detta antas att beslut om deltagande inte 

behövs från politisk instans i Nordanstig och att Arbetsmarknadsenheten får 

ställa sig positiv till delaktighet i detta för vidare arbete.  

 

 Samhall 

Vi har en pågående dialog med Samhall för en översyn av det avtal vi har 

med dem. Med tiden har förutsättningar gällande uppdrag och prissättning 

ändrats vilket föranlett diskussionen. Vi ser samarbetet som en styrka och 

har en målbild med ett fortsatt samarbete som gynnar alla inblandade på ett 

tydligare sätt för att göra avtalet mer aktuellt för ökad nytta för båda parter.  

Medarbetare som kommer in i avtalet skall ha en utveckling och på sikt ta 

sig vidare till extern arbetsgivare. Samhall har verktyg som egentligen 

ingen annan kan matcha när det gäller detta. (Samhallskolan, bred kundbas, 

praktikmöjligheter, arbetsträningsplatser mm.) Det är en långsiktig lösning 

inom Samhalls verksamhet med trygga anställningsförhållanden. 
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Vård och omsorg 

 Verksamhetsövergången mellan kommunen och Mitt Liv rullar på. 

Personalen har gjort sina val om medflytt i verksamhetsövergången. Jobbar 

på med uppskattning av inventarievärde, bilar, möbler mm.  

 Planerar att testa robot medicinskåp för brukare inom hemsjukvården. Det 

vi vill uppnå med dessa är en ökad säkerhet för brukaren som inte kommer 

att kunna överdosera några mediciner. Vi kommer också spara in 

personaltimmar och minska mil/utsläpp. 

 Införa ”hotell lås till lägenheterna på Hagebo, Låsen är kopplade till 

trygghetslarmet. 

 Planeringsdag med EC den 15/4. Göra en handlings och strategiplan för alla 

statsbidrag 2021. Fokus för bidragen är att utveckla verksamheten (inte 

utöka), vi skall kunna driva likvärdig verksamhet 2022 utan statsbidrag.  

 Kommunen är utvald i IVOs granskning om hur brukarna har haft det under 

2020 utifrån inställda aktiviteter och nedstängda verksamheter. Karin har 

haft en 2 timmars intervju med IVO. Intervjun byggde på ett enkätsvar som 

skickats in under hösten 2020. 

 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsinformation Social omsorg, dok nr 125301 

Verksamhetsinformation Vård och omsorg, dok nr 125243 
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§ 54 Dnr 2021-000054  

Verksamhetsuppföljning  

Omsorgsutskottets beslut 

Redovisa till kommunstyrelsen: 

1. Bemanning Säbo inklusive LSS, Lotsen och korttids  

2. Antal beviljade hemtjänsttimmar  

3. Vårddygn korttids 

4. Antal inskrivna på Arbetsmarknadsenheten som anvisats av socialtjänsten  

försörjningsstöd 

5. Antal inskrivna i KAA (Kommunala aktivitetsansvaret 

 

Sammanfattning av ärendet 

Socialchef Kristina Norberg och verksamhetschef Karin Henningsson redovisar 

uppföljning av de olika verksamheterna under omsorgsutskottet per mars 2021. 

 

Vård och omsorg 

Avvikelse mot budget - 1,9 tkr.  

Analys av månadsresultat 

Personalkostnader ligger fortfarande lite högt. Vi jobbar aktivt med att få ner dem.  

Covid kostnader t o m mars 1,8 tkr. 

Statsbidrags intäkter på ca 5 tkr. Ca 3,3 tkr intäkter för ersättning avseende  

Covid-19 från år 2020.  

Prognosen för hemtjänsttimmar ligger på 12 000 h över budgetram, ca 5 tkr. 

 

Åtgärder till avvikelser i månadsresultat 

Fortsatt optimera bemanningsarbetet, införa mer digitalisering och förhoppningsvis 

kommer vi att få återsöka Covid-19 kostnader även för 2021. 
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Personal 

Antal årsarbetare - Ingen avvikelse.  

Sjukfrånvaro per månad - Fortfarande en ökning pga Covid restriktioner. 

 

Verksamhetens volymer 

Bemanning Säbo inkl. LSS, Lotsen och korttids - Haft en lite för hög bemanning på 

vissa verksamheter pga behövt stärka upp med extra personal vid provtagning och 

kohortvård, flera screeningar har utförts under månaden inom flera områden. 

 

Antal beviljade hemtjänsttimmar - Ca 70 timmar är kopplade till Covid-19, ökning 

av timmar beror på isolering och stängd dag och dagligverksamhet. 

 

Vårddygn korttid - Bållebo korttidsboende 

Budgeterat för 403 vårddygn/mars utifrån 13 korttidsplatser. Beläggningen har varit 

225 vårddygn. Diff  -178 dygn. 8 personer har flyttat till Säbo. 8 dygn 

sjukhusvistelse. 2 personer åter till hemmet. 

Under mars månad märkt av en minskning av behov, troligtvis kopplat till stor 

inflyttning Säbo. 

 

Beviljade korttidsvård som har verkställts - Bållebo korttidsboende 

Under månaden 21 verkställda korttidsbeslut. 

 

Effektivitet hemtjänst - Harmånger har tappat fler brukare och har svårt med 

effektiviteten. Hassela har jobbat hårt att få upp sin. 

 

Beviljad dagverksamhet (ÄO) som ännu inte verkställts - Två icke verkställda 

beslut. Planeras att verkställas i början av april. 

 

Beviljad korttidsvård som ännu inte verkställts - Bållebo korttidsboende 

Två icke verkställt beslut mars, verkställs i början på april månad. Inväntat 

utskrivningsdatum från slutenvården. 
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Forts § 54 

 

Beviljad Säbo som ännu inte verkställts - Ej verkställda Säbo-beställningar är 8 st. 

Ingen lägenhet finns att erbjuda i dagsläget, två lägenheter kommer att bli 

tillgängliga någon gång under april. 

 

Dagverksamhet äldre antal verkställda - Daglig verksamhet ÄO, Anhörigstöd. 

Mars månad 21 personer beviljade dagverksamhet SoL verkställda. 

 

Gruppbostad, antal tjänsteköp - Vi har 4 fortsatt pågående tjänsteköp angående 

boende. 

2 stycken på Staffansgården 

1 stycken i Rengsjö 

1 stycken i Timrå 

 

SOSFS, antal avvikelser - 8 st avvikelser i Procapita varav 5 st är gällande fall och 3 

st är gällande Läkemedel. 

Bållebo korttidsboende 

15 fallavvikelser har rapporterats under perioden. 

 2 avvikelser uteblivet besök p.g.a. många larm.  
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Social omsorg 

Avvikelse mot budget - 1 750 (tkr) 

Analys av månadsresultat 

Avvikelser över budget finns inom individ och familjeomsorgen (sociala 

myndighetsnämnden). De områden som avvikelserna avser är placeringar barn, hvb 

och familjehem, samt vuxna placeringar. Även försörjningsstöd avviker över budget 

men de första månaderna under året är månader med högre kostnader som sedan 

ofta minskar längre fram på våren. 

Personalmässigt så har verksamheten (IFO) en del sjukdom samt att det fattas 

personal på några tjänster. Fyra tjänster har annonserats under mars varav två 

tjänster har tillsatts under början av april varav en påbörjar sitt arbete den 12 april. 

Verksamheten har arbetat mycket med att stabilisera enheten. 

För att kunna arbeta med ett budgetarbete så behöver enheten först vara stabil. 

 

Åtgärder till avvikelser i månadsresultat 

Ett vikariat på vuxen myndighetsutövning har tillsatts under början av april för att 

stärka upp utifrån sjukdom samt att intervjuer för ytterligare två tjänster har 

genomförts. Bl.a. har intervju genomförts för en tjänst på öppenvården missbruk för 

att vid tillsättandet lättare kunna genomföra hemmaplanslösningar och därmed 

kunna minska kostnader genom att korta placeringar eller att arbeta mer 

förebyggande. 

 

Personal 

Antal årsarbetare - Antal årsarbetare ligger ganska stadigt genom året. Några 

uppsägningar och nyanställningar har funnits. 

 

Sjukfrånvaro per månad - En ökning av antalet sjukskrivna har funnits då det har 

varit instabilt på enheten IFO under längre period vilket resulterat i ytterligare 

någon som sjukskrivit sig. Dock har även en personal återkommit under april 

månad. Utifrån detta så har verksamheten lagt ut ett flertal tjänster (2 vikariat och 2 

fasta tjänster) för att stötta upp och stabilisera verksamheten och därmed förbättra 

arbetsmiljön. 

 

Verksamhetens volymer 

Antal beslut enligt SoL - 83 personer har fått beslut. 
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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 verksamhet minskat det senaste året men nu 

ligger på en konstant nivå. Minskningen totalt följer trenden med minskat antal 

inskrivna. 

 

Antal obehandlade säbo ansökningar - Endast 1 obehandlad Säbo ansökan för mars 

månad. 

 

Antal i skapade anställningar inklusive utbildningskontrakt - Antalet följer budget. 

Uppföljning på individnivå sker löpande för vidare planering i samarbete med 

Arbetsförmedlingen. Framåt kommer dessa att minska ytterligare då 

Arbetsförmedlingen har överskridit sin budget för Extratjänster och 

Introduktionsjobb och har stopp på beslut samt strävar efter snabba övergångar till 

annat. 

Subvention från Arbetsförmedlingen följer individen i olika grad beroende på 

insats. Exempel på insatser är Extratjänster, Introduktionsjobb, 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 där AF har 

annan planering 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. 
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Forts § 54 

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. Vi jobbar 

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. 

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. 19 kvinnor och 20 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. Under maj månad har vi fått avisering om ett 

mottagande på årets kommun tal. 

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. 

Antal KVOT mottagna - Kvotmottagna personer är direktinresta från annat land och 

har uppehållstillstånd klart. 30 personer omfattas av etableringen och våra insatser. 

16 kvinnor och 14 män, varav 14 är under 16 år. Sverige tar mot 5000 

kvotflyktingar årligen.  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 fall eller anvisade från ett anläggningsboende i Sverige. 

2021 års antal för anvisade är 15 vilka vi troligen kommer ta mot några av under 

maj månad enligt en förhandsavisering. 

Antal vuxna över 20 år på kommunens flyktingenhet - Av de inskrivna på 

Flyktingenheten är totalt 18 personer över 20 år där 1 är över 65 år.  Dessa har olika 

integrationsinsatser från Arbetsförmedlingen och kommunen.  
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Forts § 54 

Antal inskrivna på Arbetsmarknadsenheten - Enheten har ytterligare något minskat 

antal inskrivna jämfört med föregående månad. Verksamheten omfattar 55 kvinnor 

och 41 män, vi har 2 som är nyinskrivna och 7avslutade sedan föregående månad. 

Den minskade volymen deltagare den senaste tiden har efter vår analys berott i stor 

grad på att Arbetsförmedlingen i princip endast anvisar sina sökande till 

utbildningsinsatser och privata kompletterande aktörer som följd av myndighetens 

reformering. I detta är vi kommuner förhindrade att delta och bidra till de 

arbetssökandes utveckling. 

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 125262 

Månadsrapport Social omsorg, dok nr 125273 
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§ 55 Dnr 2020-000196  

Ekonomirapport 

Omsorgsutskottets beslut 

Uppdra till verksamheterna att komma i ekonomisk ram.  

Tacka ekonomen för dragningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomienheten har sammanställt en ekonomirapport per mars för 

omsorgsutskottets verksamheter.  

Föredragande är ekonom Stina Lundin som går igenom den ekonomiska 

redovisningen.  

Totalt visar omsorgsutskottet ett negativt resultat av 3 660 tkr. 

Social omsorg visar ett negativt resultat av 1 750 tkr. 

Vård och omsorg visar ett negativt resultat av 1 910 tkr. 

 

 

Beslutsunderlag 

Månadsrapport, dok nr 125263 
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§ 56 Dnr 2021-000018  

Verksamhetsbesök  

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen.     

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottet gör ett digitalt arbetsplatsbesök på biståndsenheten.  

Biståndsenheten informerar om att det som är nu är att det är många som söker som 

medboende när de ska flytta till Säbo. Det blir lite problematiskt när man inte har 

lägenheter där man ryms. Ett till Säbo skulle förenkla.  

Vidare väntar man på att få förstärkning på biståndsenheten. Man jobbar mot 

sjukhuset i Life Care vilket innebär en ökad arbetsbelastning för 

biståndshandläggarna. En del i detta är den snabba förändringen vid utskrivningar. 

Man bokar datum och sen ändrar man dem vilket ger extra arbete och även ökade 

kostnader för både social omsorg och vård och omsorg.  

Sjukhuset följer inte de rutiner som är uppsatta och som Regionen själv har 

förhandlat fram.  

I det samverkansavtal som kommunen har med Regionen ska de fylla i uppgifter 

som ska vara ett planeringsunderlag för kommunen vilket ofta inte fungerar, enligt 

biståndshandläggare. Kommunen får lägga ner väldigt mycket tid på att hämta in 

den information som Regionen ska följa upp från det att de frågat patienten om 

sammanhållen journalföring.  

Detta är ett problem.  

Det som fungerar bra på biståndsenheten är att man är en bra arbetsgrupp. Man har 

en bra sammanhållning.  

Det biståndsenheten ser att utskottet skulle behöva följa upp på deras verksamhet är 

Life Care och delegationsordningen. Delegationsordningen har diskuterats utifrån 

en handlingsplan man gjort och den uppfattas som väldigt detaljstyrd.  

Delegationsordningen kommer att ses över, säger ordförande.  
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§ 57 Dnr 2021-000145  

Sammanställning av icke verkställda beslut enligt SoL 
och LSS 2021 

Omsorgsutskottets beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

Godkänna kvartalsrapport 1, 2021 gällande ej verkställda beslut enligt SoL och LSS  

  

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteutlåtande från verksamhetschef Karin Henningsson och kommunchef Erik 

Hedlund, daterat 2021-03-30. 

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

beslut enligt SoL och LSS för kvartal 1, 2021 

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: Nej    

 

Beslutsunderlag 

Godkänna kvartalsrapport 1, 2021 gällande ej verkställda beslut enligt SoL och 

LSS. 

(Karin Henningsson och Erik Hedlunds tjänsteutlåtande, daterat 21-03-30. 

Redovisning av icke verkställda beslut kvartal 1 enligt SoL och LSS 2021, dok nr 

125074) 
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§ 58 Dnr 2021-000152  

Mobila teamet 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Karin Henningsson informerar om God och nära vård. 

Man har en samverkan med alla kommuner och regionen i Gävleborg på 

länslednings och socialchefsnätverket med att samordna och utveckla en effektiv 

vård och omsorg.  

De utmaningar man ser är ett ökat behov på grund av globalisering, demografi, 

klimatförändringar, teknik och värderingar men med lika mycket eller mindre 

resurser. Det är också svårt att kompetensförsörja. Konkurrensen har ökat i och med 

stora pensionsavgångar, de som ska jobba med detta blir färre och färre. 

Samtidigt finns en ökad förväntan på välfärden. 

Man pratar om hur man ska få någon mer likhet i det, att ska vara likvärdigt oavsett 

var man bor. Målet är att patienten får en god, nära och samordnad vård och 

omsorg. Målet är också att patienten är delaktig utifrån sina förutsättningar och 

preferenser. 

Konkret samverkan inom God och nära vård som redan är igång i vårt län är bl a 

Mobila team på tre orter, samordnad utskrivning från slutenvården och kommunal 

medverkan i styrgrupper God och nära vård. 
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§ 59 Dnr 2021-000151  

Informationsärende tjänsteköp 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Information om ett tjänsteköp. Beslut är taget av ordförande i Kommunstyrelsen 

och informationen har nu delgetts utskottet. 
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§ 60 Dnr 2020-000170  

Information och övriga ärenden 

Omsorgsutskottets beslut 

Tacka för informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika ärenden.  

Under denna punkt kan ledamöterna väcka eventuella extraärenden. 

 

1. Rapport om färdtjänstens och riksfärdtjänsten utveckling i Nordanstig 

Enligt gällande avtal mellan Nordanstigs kommun och Region Gävleborg 

om överlåtelse av uppgifter enligt Lag om färdtjänst (1997:736) och Lag 

om riksfärdtjänst (1997:735) ska en rapport gällande verksamhetens 

utveckling lämnas till kommunen för hel och halvår.  

Bilaga: Statistik färdtjänst och riksfärdtjänst 2019-2020. (Dok nr 125016) 

 

2. Ersättning för de som jobbat i Covid-teamet. Sandra Bjelkelöv (SD) fråga. 

Det har diskuterats i olika forum om de som jobbat i Covid-teamet kommer 

att få ersättning retroaktivt. Kommer det att genomföras?  

Karin Henningsson informerar om att man haft frågan uppe flera gånger i  

Ledningsgruppen och man kommer inte att ersätta ekonomiskt. Det 

kommer inte att utgå något extra tillägg för att man jobbat när det varit 

pandemi. Om man jobbar i vården får man räkna med att man ibland måste 

jobba med patienter i smitta. 

 

 

      

      

 


