
 

Nordanstigs kommun 
Omsorgsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-14 
 

 

  
 

 

Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö, måndagen den 14 november 2022 kl 13:00-14:30 

Beslutande 
 

Carina Ohlson (C), Ordförande 
Sigbritt Persson (S), 1:e vice ordförande 
Stefan Nybom (S) 
Sandra Bjelkelöv (SD) 
Ulrika Sandberg (V), ersättare för Patric Jonsson (KD) 
 

Ersättare 
Lena Svensson (S) 
Andreas Högdahl (NOP) 
 

Övriga deltagande Karin Henningsson, verksamhetschef Vård och omsorg 
Henrik Kjölstad, sekreterare/utredare 
Stina Lundin, ekonom, §104 
Mathias Berglund, ekonom §104 

Utses att justera Sigbritt Persson (S) 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö  
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 100-107 

 Henrik Kjölstad  

 Ordförande 

  

 Carina Ohlson  

 Justerare 

  

 Sigbritt Persson (S)    

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Omsorgsutskottet 

Sammanträdesdatum 2022-11-14 

Datum då anslaget sätts upp 2022-11-22 Datum då anslaget tas ned 2022-12-14 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Bergsjö 
 

Underskrift 

  

 Henrik Kjölstad  
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§ 100 Dnr 2021-000134 

Godkännande av dagordning 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna dagordningen med redovisade ändringar. 

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottet ska godkänna dagordningen med redovisade ändringar eller 

tillkomna ärenden. 

Sandra Bjelkelöv (SD) lyfter en fråga om framtida personalförsörjning, vilken 

behandlas under ärendepunkten Information och övriga ärenden. 
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§ 101 Dnr 2021-000135 

Föregående protokoll 

Omsorgsutskottets beslut 

Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande går igenom protokollet från 2022-10-17. 

Beslutsunderlag 

Protokoll OU 221017, dok. nr 133399. 
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§ 102 Dnr 2022-000001 

Verksamheten informerar 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Karin Henningsson föredrar ärendet och redovisar 

sammanställningar av aktuella ärenden från Vård och omsorg. 

Information om personal och rutiner och nya projekt i samordningsenheten och 

inom äldreomsorgen på Sörgården, Bollebo korttidsboende, Bergesta och Hagebo. 

Information om pågående utbildningar för kunskap om demenssjukdomar. 

Rapportering om utbildning och om läget för personalen inom hemtjänsten. 

Information från medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och systemadministratör 

om införande av nytt IT-system och revidering av delegeringsrutin.  

Hälsa- och sjukvårdslagen (HSL)-enheten och nattpatrullen genomgår utbildningar, 

bland annat inom palliativ vård. Rapportering om aktiviteter på Berge, på Rösta, på 

Paletten och på Lotsens boende. Information om aktiviteter och personalläget inom 

den dagliga verksamheten och inom boendestödet. Lägesrapport från Koalans 

korttidsvistelse och korttidstillsyn. 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsinformation OU 221114, Vård och omsorg, dok. nr. 133709. 
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§ 103 Dnr 2022-000002 

Verksamhetsuppföljning 

Omsorgsutskottets beslut 

1. Godkänna informationen. 

 

2. Redovisa nedanstående punkter från månadsrapporteringen till kommunstyrelsen: 

2.1 Antal årsarbetare och antal anställda per månad 

2.2 Sjukfrånvaro per månad 

3.2 Antal utförda hemtjänsttimmar, kommunal/privat/total 

3.6 Effektivitet hemtjänst 

3.11 SÄBO (bifall, beviljade ej verkställda, avslag) 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Karin Henningsson redovisar uppföljning av Vård och omsorg per 

oktober månad 2022. 

Redovisningen visar att avvikelsen för Vård och omsorg för närvarande är 

prognostiserad till omkring -14 300 tkr. Underskottet kommer ifrån en hög kostnad 

för tjänsteköp och personlig assistans inom Lagen om stöd och service (LSS)-

verksamheten och ökad bemanning på kommunens boenden. Belastningen på 

kommunens särskilda boenden beskrivs som mycket hög och kostnadskrävande på 

grund av ett högt antal förstärkningsturer. Verksamhetschef påpekar att man tidigt 

flaggat för att kostnaderna för dubbelbemanning inom hemtjänsten inte kommer 

rymmas inom budget. 2022 innefattar även stora kostnader för introduktioner och 

verksamhetsökning då all hemtjänst nu bedrivs i egen regi. 

Verksamhetschef påpekar att verksamheten långsiktigt bör arbeta med att öka 

kompetensen inom LSS för att kunna hämta hem tjänsteköp. Behovet av ett nytt 

särskilt boende (SÄBO) är brådskande för att få ner kostnaderna, då det inte är 

möjligt att bedriva en säker vård och omsorg med en lägre bemanning i dagsläget. 

Förhoppning står till att ny välfärdsteknik kommer att kunna hjälpa till att hålla nere 

kostnaderna och avlasta personal. 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsuppföljning, rapport, VoO OU 221114, dok. nr. 133711. 



 

Nordanstigs kommun 
Omsorgsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(10) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-14 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 104 Dnr 2022-000003 

Ekonomirapport 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonom Stina Lundin föredrar ärendet och går igenom den ekonomiska 

redovisningen per oktober månad 2022 för Vård och omsorg. 

Redovisningen visar på ett prognosticerat underskott på 14 300 tkr.  

Beslutsunderlag 

Ekonomirapport, månadsuppföljning VoO OU 221114, dok. nr. 133699. 
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§ 105 Dnr 2022-000299 

Årsarbetsplan för Omsorgsutskottet 2023 

Omsorgsutskottets beslut 

Återremittera ärendet för vidare beredning till omsorgsutskottets sammanträde i 

januari 2023. 

Sammanfattning av ärendet 

Granskning av, och kommentarer till, föreslagen årsarbetsplan för år 2023. 

Diskussion om arbetsplanen. Förslag på tillägg till årsarbetsplanen ges i form av 

uppföljning av familjehem, placering, behandlingshem och tillkommande kostnader 

i samband med dessa. 

Beslutsunderlag 

Årsarbetsplan för omsorgsutskottet 2023, dok. nr. 133715. 
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§ 106 Dnr 2021-000342 

Samverkansmedel, Trisam timmar handläggare 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Information om Tidig Rehabilitering i Samverkans (Trisam) pågående samverkan 

med Nordanstigs kommun.  

Nordanstigs kommun har för perioden 2022-07-01 till 2022-09-30 rekvirerat 3026 

kr. 

Under det senaste kvartalet har två Trisammöten genomförts enligt planering. 

Beslutsunderlag 

Rekvirering av samverkansmedel kvartalsrapport 2, Trisam-timmar handläggare, 

dok. nr. 132413. 
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§ 107 Dnr 2022-000006 

Information och övriga ärenden 

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. 

Sandra Bjelkelöv (SD) lyfter en fråga om Nordanstigs kommuns eventuella 

rekrytering av framtida personal inom omsorgssektorn. Verksamhetschef Karin 

Henningsson svarar och ger information om rekrytering av gymnasiestuderande 

inom omsorgssektorn i Hudiksvalls kommun, men att detta inte gäller för 

Nordanstigs kommun.  

 

 


