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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 81 Dnr 2018-000024  

Godkännande av dagordning 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna dagordningen med nedanstående ändring.  

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottet godkänner dagordningen med eventuella förändringar och 

anmälan av extra ärenden. 

 

Extraärenden:  

1. Information om beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande 

tillsyn av vården och omsorgen vid Sörgårdens äldreboende. 

2. Information från Finsam (Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser)  
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§ 82 Dnr 2018-000338  

Trygghetsboendeforskning 

Omsorgsutskottets beslut 

Tacka för informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Anders Sköldunger, forskningsassistent vid Umeå universitet, presenterar vad han 

kommit fram till i sin forskning om trygghetsboende kontra ordinärt boende. 

Forskningen görs inom ramen för det större projektet U-Age som består av fyra 

delstudier där Nordanstigs kommun är en del i studien SWENIS där äldre boende i 

vård- och omsorgsboende studeras.  

Studien fokuserar på hälsa, hur man trivs med sitt boende samt hur man skattar sin 

livskvalitet.  
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§ 83 Dnr 2018-000017  

Verksamheten informerar  

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Malin Rutström och socialchef Kristina Berglund informerar om 

aktuella ärenden. 

 

Vård och omsorg 

 15 personer beviljad särskilt boende (Säbo) som ännu inte verkställts 

 6 personer beviljad daglig verksamhet (ÄO) som ännu inte verkställts 

 1 personer beviljad korttidsvård som ännu inte verkställts 

 7 boende på E-nedre i 6 lägenheter 

 Införande av KVÅ (Klassifikation av vårdåtgärder) inom HSL 

verksamheten 

 Extra ersättning under sommaren.  
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§ 84 Dnr 2017-000452  

Kvalitetsredovisning/Patientsäkerhetsrapport 2017 

Omsorgsutskottets beslut 

Tacka för informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Fastställd av Anna Finnström, MAS, 2018-03-01. 

Enligt socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9 finns ett krav på kvalitetsarbete för alla 

vårdgivare som bedriver hälso- och sjukvård, socialtjänst eller verksamhet enligt 

LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) 

Nordanstigs kommun arbetar med att på enhets-, verksamhets-, och 

organisationsnivå kvalitetssäkra den service och omsorg som kommunen ansvarar 

för. Kvalitetsredovisning avser att redogöra gentemot politik och andra 

kontrollerande myndigheter hur vård och omsorg bedrivs i Nordanstigs kommun.  

Kvalitetsredovisningen utgår från lokala politiska mål och nationella kriterier hur 

vårdgivare eller de som bedriver vård och omsorg arbetat med att systematiskt och 

fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. 

För att få en god hygienisk standard har föreläsningar av vårdhygienisk expertis 

hållits för omvårdnadspersonal under 2017.  

Hygienronder av hygiensjuksköterska från vårdhygien, samt egen uppföljning av 

ronder är gjorda. Hygienombud finns på varje enhet. 

För att säkerställa dokumentationen hos legitimerad personal har ett arbete startats 

upp där man tillsammans med Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) granskar 

de journaler man skrivit. Detta ger en ökad förståelse för vikten av att dokumentera 

tydligt.  

Under 2017 började man använda avvikelsemodulen i Procapita. Där får man en 

tydligare bild av hur uppföljningen av avvikelser sker. 

Riskbedömningar görs vid inflyttning till särskilt boende och vid inskrivning i 

hemsjukvården för fall, undernäring samt trycksår. På så sätt kan man förhindra att 

vårdskador uppstår.  
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Fortsättning § 84 

 

Under året har en sjuksköterska som avslutat sin högskoleutbildning i palliativ vård 

hållit utbildningar för övriga sjuksköterskor i behandling av smärta i palliativt 

skede.  

Vid införandet av kvalitetssäkringen TENA Identifi under 2017 framkom att många 

av kommunens sjuksköterskor inte hade förskrivning av inkontinenshjälpmedel 

vilket man enligt lag måste ha. En utbildning i förskrivningsrätt av inkontinens 

hjälpmedel sattes därför samman under hösten. 

Föredragande är Anna Finnström, MAS.  
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§ 85 Dnr 2018-000293  

Verksamhetsuppföljning för Omsorgsutskottets 
verksamheter 

Omsorgsutskottets beslut 

Tacka för informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Malin Rutström och socialchef Kristina Berglund redogör för 

verksamhetsuppföljning av omsorgsutskottets verksamheter för september månad.  
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§ 86 Dnr 2018-000018  

Ekonomirapport  

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna ekonomirapporten.  

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomienheten har sammanställt en ekonomirapport per september 2018 för 

omsorgsutskottets verksamheter. 

Föredragande är verksamhetschef Malin Rutström och socialchef Kristina 

Berglund.  

 

Social omsorg 

Budget 2018                           43 562 (tkr) 

 

Sparkrav           - 2 000 (tkr) 

Biståndsenheten  -    370 

SO Gemensam  -    500 

Försörjningsstöd  - 2 300 

Familjehemsvård                    - 2 900 

HVB Vuxen    -   950 

Ensamkommande  - 1 700 

IFO administration   -   150 

Kontaktpersoner barn              -   200 

Stödboende   -   570 

Övriga verksamheter             + 2 010 

 

Total avvikelse mot budget  -  9 630 (tkr)   

 

 

 

 

 

 

Fortsättning § 86 
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Vård och omsorg 

Budget 2018                             168 551 (tkr) 

 

VO Gemensam                         -      195 (tkr) 

Bållebo    -       730 

Tjänsteköp av vård    -       900 

Hemtjänst                                 -  12 550 

Hagängsgården    -    2 700 

Bergesta     -    1 440 

Sörgården     -       500 

Gruppbostad tjänsteköp            -      860 

Daglig verksamhet (tj.köp)       -      600 

Övriga verksamheter                +   8 655 

 

Total avvikelse mot budget     - 11  820 (tkr)  
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§ 87 Dnr 2018-000289  

Genomgång delårsrapport för omsorgsutskottets 
verksamheter 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomienheten har sammanställt en ekonomisk redovisning per 2018-06-30 för 

omsorgsutskottets verksamheter.  

Föredragande är verksamhetschef Malin Rutström och socialchef Kristina 

Berglund.  

 

Social omsorg 

Budget för 2018 = 43 562 tkr 

Avvikelse mot budget = - 8 809 tkr 

 

Ekonomisk redovisning (tkr) per 2018-06-30:                      Budget 2018 

Social omsorg gemensam       3 808                                                 4 477 

Arbetsmarknadsenheten            638                                                 6 562 

Individ och familjeomsorg   21 363                                               32 392 

Flyktingenhet                          - 653                                              -     189 

Boende egen regi                       455                                                    320 
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Fortsättning § 87 

 

Vård och omsorg 

Budget för 2018 = 168 551 tkr 

Avvikelse mot budget = - 9 698 tkr 

  

Ekonomisk redovisning (tkr) per 2018-06-30:                      Budget 2018 

Vård och omsorg gemensam    2 707                                                 4 711 

Äldreomsorg                          62 318                                              117 249 

Omsorg om funktionshindr    21 196                                                46 591 
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§ 88 Dnr 2018-000166  

Budget  

Omsorgsutskottets beslut 

Tacka för informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Malin Rutström och socialchef Kristina Berglund informerar om 

att man inom vård och omsorg och social omsorg jobbar vidare med att få 

verksamheternas kostnader att rymmas inom tilldelad budgetram.  
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§ 89 Dnr 2018-000342  

Ansökan om Särskilt boende (Säbo) 

Omsorgsutskottets beslut 

Ansökan om bistånd enligt 2 kap 8 och 9 §§ Socialtjänstlagen avslås med 

motivering att XX inte tillhör personkretsen.  

Jäv 

Carina Ohlson (C) meddelar jäv och deltar ej i ärendet.  

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteutlåtande skrivet av socialchef Kristina Berglund och enhetschef Kristina 

Ersson daterat 2018-10-12. 

En skriftlig ansökan om särskilt boende (Säbo) i Nordanstigs kommun har 

inkommit från enskild bosatt i en annan kommun.  

Personer som önskar flytta till en annan kommun får i vissa fall ansöka om insatser 

i den kommunen i förväg. Förutsättningarna för en sådan ansökan regleras genom 

bestämmelser i 2 a kap. 8 och 9 §§ Socialtjänstlagen.  

Utifrån den information som framkommit i utredningen bedöms ej 

omvårdnadsbehovet vara så omfattande som krävs för att tillhöra personkretsen 

enligt lagtexten ovan.  

Bedömningen är att ansökan om bistånd i Nordanstigs kommun, enligt 2 kap. 8 och 

9 §§ Socialtjänstlagen skall avslås med motiveringen att XX inte tillhör 

personkretsen.  

Beslutsunderlag 

Förslag till beslut  

Att ansökan om bistånd enligt 2 kap 8 och 9 §§ Socialtjänstlagen bör avslås med 

motivering att XX inte tillhör personkretsen. 

(Socialchef Kristina Berglund och enhetschef Kristina Erssons tjänsteutlåtande 

2018-10-12)  
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§ 90 Dnr 2018-000339  

Antal platser på korttids  

Omsorgsutskottets beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

Att antal korttidsplatser i kommunen ska vara 18.  

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteutlåtande skrivet av verksamhetschef Malin Rutström, daterat 2018-09-26. 

Nordanstigs kommun har sedan 2016 bedrivit korttidsvårdsverksamhet med 18-22 

platser. Budgeterat har för 2016 och 2017 varit 18. Detta innebär i praktiken att när 

antalet brukare varit fler än 18 har det ej funnits budgeterade medel för den personal 

som krävs för att kunna utföra den hjälp som brukarna har behov av. 

Korttidsvårdens bemanning har de åren varit beräknade på 0,8 åa/plats vilket 

motsvarat 14,4 åa. Inför budget 2018 budgeterades med 0,64 åa/plats på 20 platser 

vilket motsvarar 12,8 åa. Korttidsverksamheten har stort in och utflöde av patienter 

då man enbart vistas där kortare perioder. Detta ställer helt andra krav på 

verksamheten än på ett särskilt boende. Inför 2019 planerar därmed verksamheten 

att grundbemanningen för korttidsvården ska vara 0,71 åa per plats vilket motsvarar 

12,78 åa. I rambudgeten för 2019 finns det budgeterat för 12.8 åa.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen beslutar  

Att antal korttidsplatser i kommunen ska vara 18.  

(Verksamhetschef Malin Rutströms tjänsteutlåtande 2018-09-26)  
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§ 91 Dnr 2018-000340  

Svar till arbetsmiljöverket efter tillsyn på Lotsen  

Omsorgsutskottets beslut 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

Att anta förslag till svar från verksamheten inklusive bilagor.  

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteutlåtande skrivet av verksamhetschef Malin Rutström, daterat 2018-10-23.  

Nordanstigs kommun och enheten Lotsen inom den kommunala socialpsykiatrin 

hade 2018-08-21 en inspektion av arbetsmiljöverket. Anledningen till inspektionen 

var en allvarlig händelse som inträffade på enheten. 

Ett inspektionsmeddelande inkom 2018-08-22 till kommunen där arbetsmiljöverket 

önskar svar på ett antal frågor senast 2018-11-20. 

Verksamheten har nu skrivit förslag till svar.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Att anta förslag till svar från verksamheten inklusive bilagor. 

(Verksamhetschef Malin Rutströms tjänsteutlåtande 2018-10-23)  
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§ 92 Dnr 2018-000347  

Tillämpningsanvisningar gällande färdtjänst i 
Gävleborgs län 

Omsorgsutskottets beslut 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar  

Att anta de nya tillämpningsreglerna.  

Sammanfattning av ärendet 

Samrådsgruppen, Region Gävleborg har tagit fram ett förslag till länsgemensamma 

tillämpningsanvisningar för riksfärdtjänst samt gjort en revidering av befintliga 

tillämpningsanvisningar för färdtjänst. 

Förslagen är nu ute på remiss till SRF Gävleborg, Funktionsrätt Gävleborg, 

Regionens pensionärsråd och länets partiorganisationer. Remisstiden är fram t o m 

2018-11-20. Därefter kommer samrådsgruppen 2018-11-22 att gå igenom inkomna 

remissvar och se om det är några förändringar eller tillägg som behöver ske.  

Förslagen kommer tillsammans med en missivskrivelse med förslag till beslut att 

skickas till de kommuner som själva skall ta beslut. Det är de kommuner som inte 

har överlämnat sina uppgifter om färdtjänst och riksfärdtjänst till regionen. 

För de kommuner som har överlämnat sina uppgifter är det regionen som fattar 

beslut. Innan beslut tas ska samråd ha skett med dessa kommuner. Regionen vill ha 

en formell skrivelse eller ett protokollsutdrag från kommunen om man tillstyrker 

förslagen.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen beslutar   

Att anta de nya tillämpningsreglerna.  
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§ 93 Dnr 2018-000336  

Ägarsamrådet och Ägaravtalet Överförmyndarnämnden 

Omsorgsutskottets beslut 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

Att godkänna förslag till nytt avtal.  

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till nytt avtal om samverkan i gemensam nämnd föreligger. 

Överförmyndarverksamheterna i Sundsvall, Timrå, Ånge och Nordanstigs 

kommuner samverkar sedan 2011 i en gemensam överförmyndarnämnd. 

Överförmyndarnämnden Mitt har genomfört en översyn av samverkansavtalet som 

finns mellan medlemskommunerna. Tidigare beslut  

Kommunfullmäktige beslutade den 27 november 2017, § 92 att nuvarande avtal om 

samverkan i gemensam nämnd sägs upp och därmed upphör att gälla 2018-12-31. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 15 maj 2018, § 56 att föreslå 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige:  

1. Godkänna förslag till nytt avtal om samverkan i gemensam nämnd.  

2. Beslutet gäller under förutsättning att övriga kommuner fattar motsvarande 

beslut.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen beslutar  

Att godkänna förslag till nytt avtal 
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§ 94 Dnr 2018-000111  

Nulägesrapport - Genomförande av tillväxtstrategi för 
Nordanstigs kommun 

Omsorgsutskottets beslut 

Tacka för informationen 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen kommer med ett tjänsteutlåtande gällande handlingsplan för en 

hållbar tillväxtstrategi på omsorgsutskottets sammanträde i november.  
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§ 95 Dnr 2018-000022  

Nätverk Välfärd/Länsledning 

Omsorgsutskottets beslut 

Tacka för informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetscheferna för omsorgsutskottets verksamheter samt ordförandena för 

utskotten åker på länsledningsmöte den 14 december 2018.  
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§ 96 Dnr 2018-000019  

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 extra ärenden. 

 

1. Ersättning för insatser som syftar till att underlätta bosättning och 

väsentligt öka kommunernas beredskap och mottagningskapacitet 

Beslut från Länsstyrelsen daterat 2018-10-09, dnr 6480-2018 

Länsstyrelsen i Gävleborgs län avslår Nordanstigs kommuns ansökan om 1 485 000 

kronor för insatsen Aktiva Bostadsmiljöer - ABM 

Beslut från Länsstyrelsen daterat 2018-10-09, dnr 5192-2018 

Länsstyrelsen Gävleborg beviljar Nordanstigs kommun 150 000 kronor för insatsen 

Nätverkskonferens "Högbodagarna".  

Beslut från Länsstyrelsen daterat 2018-10-15, dnr 5193-2018 

Länsstyrelsen i Gävleborgs län beviljar Nordanstigs kommun 1 088 069 kronor för 

insatsen Samverkan för integration i Gävleborgs län 2019. Av det beviljade 

beloppet betalas 779 700 kronor ut från Länsstyrelsen i Jönköpings län och 308 369 

kronor betalas ut från Länsstyrelsen i Gävleborg. 

 

2. Ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och 

familjekontakter enligt 37 a § förordning 2010:112 

Beslut från Länsstyrelsen daterat 2018-10-12, beteckning 851-5139-2018 

Inom ramen för 37a § förordning om statlig ersättning för att stärka och utveckla 

verksamhet med flyktingguider och familjekontakter (2010:1122) beviljar 

Länsstyrelsen i Jönköpings län Nordanstigs kommun 416 200 kronor för insatsen 

FIF- familjen i fokus.   

 

 

 

 

 

Fortsättning § 96 



 

Nordanstigs kommun 
Omsorgsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(22) 

Sammanträdesdatum 

2018-10-31 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

 

3. Överenskommelse för samverkan 

Mellan parterna Arbetsförmedlingen, Servicekontoret, Migrationsverket, Ljusdals 

kommun, Hudiksvalls kommun samt Nordanstigs kommun tecknas 

överenskommelse om att samverka kring nyanländas etablering i Mötesplatser och 

information. Överenskommelsen träder i kraft den 2018-07-01 och gäller tillsvidare.  

Syftet är att förenkla och effektivisera processen för nyanlända i deras 

myndighetskontakter och öka effektiviteten för medverkande aktörer. 

 

4. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO ) daterat 2018-10-26,        

dnr 8.5-22173/2017-37 gällande tillsyn av vården och omsorgen vid Sörgårdens 

äldreboende.  

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet. 

 

5. Information från styrelsemöte med Finsam (Finansiell samordning av 

rehabiliteringsinsatser) som Sigbritt Persson (S) varit på den 19 oktober.  

      

      

      

 

 


