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§ 32 Dnr 2019-000111  

Godkännande av dagordning 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna dagordningen med nedanstående förändring.  

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottet godkänner dagordningen med eventuella förändringar. 

Ärende 13 i kallelsen "Sammanställning av icke verkställda beslut" " utgår och 

skjuts till omsorgsutskottets sammanträde den 11 maj.  
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§ 33 Dnr 2019-000112  

Föregående protokoll 

Omsorgsutskottets beslut 

Föregående protokoll läggs till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottet går igenom protokollet från 2020-03-16.  
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§ 34 Dnr 2020-000115  

Coronaviruset, Covid-19. 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Tf verksamhetschef för vård och omsorg Karin Henningsson informerar om hur 

arbetet med Covid-19 fortlöper.   

Krisledningsgruppen träffas varje dag. Man konstaterar att det från början av 

Coronakrisen var det lite högre sjukfrånvaro, framför allt inom utbildning.  

Inom vård och omsorg har sjukfrånvaron varit lite högre under mars månad men det 

har inte handlat om Corona utan vinterkräksjukan Calisi.  

Till viss del har det också varit personal som haft förkylningssymtom och stannat 

hemma. 

Beredskapen i kommunen är bra. 

Verksamheten kommer att arrangera boende på i fastigheten Vinkeln för 

hemtjänstbrukare vid insjuknande i Covid -19. Man kan även flytta dit brukare från 

boendena om det skulle bli aktuellt.  

Sex lägenheter är iordningställda.  

För att säkerställa att personal inte flyttas runt på olika ställen ska man gå ut med en 

förfrågan om det är någon som vill jobba på Vinkeln. Den personalen kommer då 

enbart att vara stationerad där. Placeringarna/anställningarna kommer att gå genom 

bemanningsenheten.  
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§ 35 Dnr 2020-000136  

Inga omsorgsinsatser till brukare med tillfälliga 
vistelser i Nordanstigs kommun 

Omsorgsutskottets beslut 

Omsorgsutskottet gör ett inriktningsbeslut som lämnas till verksamhetschef för 

biståndsenheten att om det kommer ansökningar ska man på alla sätt avråda 

personer från att ansöka.  

Sammanfattning av ärendet 

På grund av Covid-19 pandemin rådet stor smittrisk och personalbrist inom vård 

och omsorg inom kommunen, vilket innebär att kunder med tillfälliga vistelser i 

exempelvis fritidshus inom kommunen inte kommer att kunna garanteras 

omsorgsinsatser från privata utförare och kommunens vård och omsorg. 

Begränsningen gäller under perioden 1 maj 2020 – 31 december 2020.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunchef Erik Hedlund och tf verksamhetschef för vård 

och omsorg Karin Henningsson 

Att kunder med tillfälliga vistelser inom Nordanstigs kommun inte kommer att 

kunna garanteras omsorgsinsatser från kommunala eller privata utförare i 

kommunen.  
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§ 36 Dnr 2019-000107  

Verksamhetsinformation  

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Tf verksamhetschef för vård och omsorg Karin Henningsson och socialchef 

Kristina Berglund redovisar en sammanställning av aktuella ärenden. 

 

Social omsorg 

Pågående arbete 

Ekonomiskt bistånd/AME (Arbetsmarknadsenheten)  

SKL:S projekt: Handläggarna fortsätter samarbetet med AME för att kunna vända 

trenden med ökade kostnader inom ekonomiskt bistånd. Dock finns en risk att 

kostnaderna ökar utifrån de konsekvenser covid-19 har på företag och deras 

möjligheter att därmed anställa vikarier, timanställda och nyanställa samt fortsätta i 

normal produktionstakt eller expandera. 

  

IFO (Individ och familjeomsorg) 

Som helhet arbetar man just nu till stor del hemifrån/distans sedan onsdag förra 

veckan. Ett mindre team finns på plats för att kunna hålla kraven på tillgänglighet. 

Vid hög sjukfrånvaro på grund av covid-19 så kommer fokus att vara på de 

lagstadgade akutärenden som inkommer. 

  

AME   

Man arbetar på distans sedan tisdag förra veckan.  

Schemalagd personal finns på plats men kontoret är låst. Man öppnar vid behov för 

att tillmötesgå tillgänglighet. 

 

Bistånd 

Man arbetar på distans sedan torsdag förra veckan. Det finns alltid minst en 

personal på plats för att tillmötesgå tillgänglighet samt kunna ta emot ansökningar 

som kommer via post. 
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Fortsättning § 36 

 

BoF (Barn och familj) IFO  

Det pågår ett arbete för att stärka gruppen. Indea har fått ett uppdrag att tillsammans 

med handläggare, teamledare och IFO chef, titta på hur man kan arbeta mer 

samstämmigt och med det förbättra arbetsmiljö, effektivitet och kvalitén inom 

gruppen. Detta arbete fortsätter. 

 

Vård och omsorg 

Iordningställande av huset Vinkeln i förebyggande syfte ifall kommunen får 

dokumenterade Covid-19 fall. 

Schema planering på Sörgården och Bålle för att komma ner till 0.64 årsarbetare 

per plats. Om man kommer ner till 0,66 årsarbetare per plats fungerar det. Det blir 

ett värdigt schema. 

På grund av Covid-19 och besöksförbud inom våra boenden finns det tomma 

lägenheter på alla tre boendena.  

Låg beläggning på korttids på grund av Covid-19. 

Skrivelse från Mitt Liv angående ersättning för hemtjänst under pågående Corona-

pandemi. 

Rekrytering av tre enhetschefer. 

Calici har härjat i tre månader, därav hög frånvaro av personal inom Vård och 

omsorg. Nu under kontroll. 

Man jobbar mycket aktivt med att hitta skyddsutrustning och trygga personalen ifall 

att smittan kommer. 

 

Redovisningen finns som underlag till kallelsen.  
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§ 37 Dnr 2020-000095  

Verksamhetsuppföljning omsorgsutskottets 
verksamheter 2020 

Omsorgsutskottets beslut 

Att till kommunstyrelsen redovisa  

- Bemanning Säbo inklusive LSS, Lotsen och korttids,  

- Antal beviljade hemtjänsttimmar.  

- Vårddygn korttids.  

- Antal inskrivna på Arbetsmarknadsenheten som anvisats av socialtjänsten, 

försörjningsstöd. 

- Antal inskrivna i KAA (Kommunala aktivitetsansvaret) 

  

Sammanfattning av ärendet 

Tf verksamhetschef Karin Henningsson och socialchef Kristina Berglund 

redovisar uppföljning av de olika verksamheterna under omsorgsutskottet, 

genom volymer och nyckeltal per mars 2019.  

 

Vård och omsorg 

 Avvikelser mot budget - 8 314 (tkr) 

 Omställningsarbetet med hemtjänst och politiska beslut från fjolåret har 

inte genomförts fullt ut. Calici utbrott är en orsak för ökade 

personalkostnader. 

 Minskade bruttokostnader med 3 miljoner kontra 2019 vid samma 

period. 

 Åtgärder till avvikelser i månadsresultat: 

 Man jobbar aktivt med att komma ner i kostnader per timme för 

kommunal hemtjänst. Omorganisationens arbete pågår, aktivt 

schemaplaneringsarbete pågår i verksamheterna. 

 Sjukfrånvaron under mars månad var 18,8% på grund av Calici utbrott.  

 Under mars beställdes 5467,45 timmar till BME. Av dessa var det 184 

timmar som man ej kunde tillsätta med personal.  
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Fortsättning § 37 

 Den beviljade tiden för kommunens hemtjänst ligger på 2534 timmar. Det 

har utförts 1863 timmar. Hassela 563,15 timmar och Harmånger 1299,74 

timmar. En ökning med 664 timmar från februari. Flera dubbelturer då 

Calici har härjat. 

 Antal besök via trygghetsringningar per månad har varit 1469. En kund har 

larmat 232 gånger under mars månad.  

 Antal timmar HSL i hemtjänst under mars är 204. Kommunala 98,67 

timmar varav Harmånger 75,21 och Hassela 23,46. 

 Bållebo korttids budgeterat för 403 vårddygn/februari utifrån 13 

korttidsplatser. Beläggningen har varit 404 vårddygn. Man har på grund av 

magsjuka inte tagit emot patienter så att det blivit överbeläggning. 

 Under mars är 24 beviljade korttidsbeslut verkställda.  

 Siffror saknas för effektivitet hemtjänst men det man kan se är en hög 

kostnad per timme vilket man aktivt jobbar med för att komma ner till 411 

kr/timme.  

 I mars har 25 personer verkställda beslut gällande kontaktperson enligt 

SoL.  

 Under månaden är det två beslut på beviljad dagverksamhet (ÄO) som ej 

verkställts. 

 Två icke verkställande beslut gällande växelvård på Bållebo 

korttidsboende. Dessa personer vistas nu på avdelningen med ett 

korttidsbeslut. 

 Sex personer beviljad Säbo som ännu inte verkställts. Inflyttning har inte 

kunnat ske då Calici utbrott har härjat. 

 I mars var det åtta verkställda tjänsteköp på daglig verksamhet. 

 Beviljade dagverksamhet SoL som verkställdes var 37 personer. En person 

avslutats, fått plats på särskilt boende. 

 I mars 14 verkställda beslut om kontaktperson enligt LSS, samt fyra beslut 

som inte verkställdes. Två nya beslut har inkommit under mars månad. 

 Tre personer har beslut om ledsagning. 

 Fyra tjänsteköp av gruppbostäder.  

 Fyra beslut om kontaktpersoner LSS som icke är verkställda. En person har 

blivit av med sin kontaktperson och man letar en ny. En person har själv 

valt att ta en paus då kontaktpersonen är frånvarande. Två nya beslut om 

kontaktperson enlig LSS har inkommit under mars månad 
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Fortsättning § 37 

 Avvikelser för läkemedel fortsätter att hålla en låg nivå. Dock kan det vara 

ett mörkertal på grund av frånvaro av kunskap i att skriva avvikelser.  

 Fallrapporter under mars månad är 44. De är jämt fördelade över 

verksamheterna, ingen  individ som har något större antal fall. 

 Inga SoL-avvikelser under månaden. 

 

Social omsorg 

 Avvikelse mot budget - 740 (tkr) 

 Avvikelserna gäller främst för placeringar av barn och vuxna samt 

försörjningsstöd.   

 Åtgärder mot avvikelse: Ett långsiktigt arbete som pågår inom 

försörjningsstöd har visat sig vara effektivt och har minskat kostnaderna 

trots att det fortfarande är en avvikelse mot budget. Arbetet är ett samarbete 

med Arbetsmarknadsenheten samt Flyktingenheten. 

 Gällande placeringar av barn och vuxna är det svårt att motverka kostnader. 

Ett arbete pågår med att se över processer vilket över tid kommer att 

effektivisera arbetet och i sin tur ge effekten att det blir lättare att matcha 

rätt insats vid rätt tid.   

 Man kommer också att påbörja ett arbete gällande öppenvården. Man ska se 

över processer och strukturera upp insatser vilket kommer att effektivisera 

arbetet.  

 Antal årsarbetare ligger stadigt över året.  

 Sjukfrånvaron var 7,3% i slutet av månaden. Sjukfrånvaron kan komma att 

bli högre framöver då man följer Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer med att personal ska stanna hemma vid minsta 

förkylningssymtom.  

 Antal beslut enligt SoL (Socialtjänstlagen) är 128 bifall och fyra avslag. Ett 

högre antal beslut med kortare tidslängd utifrån stödbehov som inte kan 

tillgodoses på annat sätt utifrån de rekommendationer som finns på 

Folkhälsomyndighetens gällande Covid-19.  

 Inga volymmått finns för mars månad när det gäller antal beslut om 

ekonomiskt bistånd. I dagsläget är det ingen större ökning av kostnader 

jämfört med föregående månad. Det finns dock en risk att kostnaderna för 

ekonomiskt bistånd kommer att öka framöver på grund av den påverkan 

covid-19 har på samhällsekonomin. 
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Fortsättning § 37 

 Placeringar på AME (Arbetsmarknadsenheten). Man följer 

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.  

 En minskning av obehandlade Säboansökningar har gått ner till 11 från 

13 i februari. Det beror delvis på en extra resurs till teamet då en 

tidigare biståndshandläggare varit utlånad till bistånd.  

 Fem behandlade Säbo ansökningar i mars. Följer de senaste 

månadernas antal bifall, max månad sju bifall, lägsta tre bifall. I 

genomsnitt fyra-fem stycken. 

 AME (Arbetsmarknadsenheten). Antal i skapande anställningar 

inklusive utbildningskontrakt var 28 personer under mars. Antalet följer 

budget. Man ser att samarbetet med Arbetsförmedlingen och dess 

neddragningar på budget får konsekvenser för deltagarna i form av 

minskade flöden. Man har dock en förhoppning om att det ska bli bättre 

under året vilket man nu ser en öppning för i samarbetet. 

 Uppföljning på individnivå sker löpande för vidare planering i 

samarbete med Arbetsförmedlingen. Subvention från 

Arbetsförmedlingen följer individen i olika grad beroende på insats. 

Exempel på insatser är Extratjänster, Offentlig skyddad anställning och 

olika varianter av lönebidrag samt de som ingår i avtalet med Samhall. 

I detta ligger inte de som omfattas av årets sommarferiearbete. 

 Antal inskrivna på Arbetsmarknadsenheten som har anvisats från 

socialkontoret, försörjningsstöd är 83 personer under mars. Man ser 

med oro på effekterna av Coronaepidemin då behovet av insatser antas 

öka för den målgruppen. Man 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. 

 Under mars månad var 23 personer inskrivna i KAA (Kommunala 

aktivitetsansvaret) KAA är en lagstadgad verksamhet för kommuner 

och omfattar ungdomar 16-20 år som ej går nationellt 

gymnasieprogram. 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 unders mars var 57 

personer. Med anledning av Coronapandemin är det ett tydligt minskat 

antal asylsökande i Sverige. 
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Fortsättning § 37 

 

 Kvotmottagna personer är direktinresta från annat land och har 

uppehållstillstånd klart. Under mars var det 19 personer som omfattades 

av etableringen och AME:s insatser. Sverige tar mot 5000 

kvotflyktingar årligen. Nordanstig räknar med 17 anvisade under året 

genom det utökade samrådsprojektet man inlett med andra kommuner.  

 Av de inskrivna på Flyktingenheten är 25 personer över 20 år, 18 

personer är över 25 år varav två är över 65 år. Dessa har olika 

integrationsinsatser från Arbetsförmedlingen och kommunen.  

 Arbetsmarknadsenheten har 147 personer inskrivna, liknande antal 

jämfört med föregående månad. Man bevakar konsekvenserna av 

Arbetsförmedlingens förändringar för att följa effekterna och har nu 

kommit i gång med samarbetet något bättre än tidigare. Antalet 

anvisningar till extratjänster kommer att öka då Arbetsförmedlingen 

kommer få ökad budget för den insatsen och det kommer att gynna  

kommuninnevånarna. Man 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.  

 

Redovisningen finns som underlag till kallelsen.    

  

      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Omsorgsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(23) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-15 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 38 Dnr 2019-000109  

Ekonomirapport 

Omsorgsutskottets beslut 

Uppdra till förvaltningen att specifikt hemtjänsten måste se över sina timkostnader. 

  

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomienheten har sammanställt en ekonomirapport per mars för 

omsorgsutskottets verksamheter.  

Föredragande är ekonom Stina Lindgren som går igenom redovisningen för mars 

månad. 

Totalt visar omsorgsutskottet ett negativt resultat av 9 054 (tkr)  

Social omsorg visar ett negativt resultat av 740 (tkr). 

Vård och omsorg visar ett negativt resultat av 8 314 (tkr)  

Snittkostnad per timme för hemtjänsten i mars är 605 kr per timme för Harmånger 

och 664 kr per timme för Hassela. Hassela har färre brukare och mindre timmar 

men man har inte reglerat personal än vilket förklarar att de ligger högre i kostnad 

än Harmånger.   

 

Ekonomirapporten finns som underlag till kallelsen 
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§ 39 Dnr 2019-000123  

Budget  

Omsorgsutskottets beslut 

Uppdra till verksamhetschef för vård och omsorg att framföra att utskottet gärna vill 

se att man möjliggör för en ökad utevistelse för de som bor på våra särskilda 

boenden genom att man åtgärdar och förbättrar utemiljöerna. 

Man anser att vården och omsorgen är mycket bra men däremot inte möjligheten till 

utevistelse för de boende.  

Sammanfattning av ärendet 

Utskottet diskuterar vilka olika inriktningar och prioriteringar man ska ha inom 

äldreomsorgen. 

Ett område som man menar är eftersatt och under all kritik är utemiljön på 

boendena. Något måste göras åt detta för att försöka öka utevistelsen för de boende.  
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§ 40 Dnr 2019-000466  

Statistik Arbetsmarknad  

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Inskrivna under period 2020-01-01  - 2020-02-29 

 

Arbetsmarknadsenheten 

Antal aktiva deltagare under period   158 

Därav antal nyinskrivna deltagare         18 

Därav antal avslutade deltagare          19 

Antal deltagare med nedsatt arbetsförmåga    53 

Antal med utländsk bakgrund                         71 

 

Flyktingenheten 

Antal aktiva deltagare under period   67 

Därav antal nyinskrivna deltagare        2 

Därav avslutade deltagare                             14 

Antal deltagare med nedsatt arbetsförmåga    1 

Antal med utländsk bakgrund                       41 

 

Arbetsmarknadsenhetens övergripande statistik för inskrivna under februari finns 

som underlag till kallelsen..  
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§ 41 Dnr 2020-000158  

Feriearbete 2020 

Omsorgsutskottets beslut 

Uppdra till enhetschef för AME att kontakta verksamhetschef för 

Samhällsutveckling och undersöka vad som går att göra beträffande arbetsplatser 

till feriearbetarna. Om man inte fått till någon lösning inom två veckor får man 

pausa feriearbete 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Bente Sandström, enhetschef AME, efterfrågar en vägledning eller en inriktning 

från omsorgsutskottet på hur man ska hantera feriearbete 2020 utifrån det uppstådda 

läget med Covid-19. Som det är just nu ser man med oro på hur och om man kan 

lösa det.   

Feriearbete är en arbetsmarknadspolitisk insats för unga 15-17 år. Det är en 

möjlighet till ett första inträde på arbetsmarknaden, att tjäna sin första lön och få 

sina första rader på sitt CV.  

Feriearbete är en budgetpost hos Arbetsmarknadsenheten. Man har en budget på 

347.000 kronor som räcker till ungefär 50 platser. Totalt var 41 arbetsplatser klara 

men sen kom Coronan och frågan är hur man ska tänka. Hur många platser har man 

egentligen? 

Det är 68 ungdomar som har sökt feriearbete. En riktlinje har varit att alla som 

söker ska få. Man har varje år inför Feriearbete en MBL förhandling med 

Kommunal om löner, platser och riktlinjer. 

Feriearbete måste vara i kommunens regi. Man hade tidigare ett samarbete med 

föreningarna i kommunen men för fem år sen gick man ut med ett skarpare krav 

från SKR (Sveriges kommuner och regioner) om att man inte ska placera 

feriearbetarna i föreningslivet. Det är kommunen som har arbetsmiljöansvaret och 

det kan man inte frånsäga sig.  

Det man gjort hittills för att lösa den uppstådda situationen är att man gjort en 

framställan till Kommunal om att få göra avsteg från kravet på nej i föreningslivet 

men det godkändes inte. Man har varit kontakt med SKR om föreningslivet och hur 

man tänkt om Sommarjobbssatsningen.  

Man har också kontaktat länets Arbetsmarknadsenheter som har ungefär samma 

bekymmer men Nordanstig har det svårast med anledning av att det är så få 

kommunala verksamheter som tar mot. Man har också varit i dialog med 

personalchefen. Man har vänt och vridit på alla möjliga och omöjliga varianter. 
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Fortsättning § 41 

Hur ska man lösa det i år? Vilka alternativ finns? 

Alternativ från verksamheten är; 

- Att man pausar feriearbete 2020. 

- Kör på de platser man får till och någon form av urval för de som sökt. 

- Anställer handledare på de olika orterna som kan vara med ungdomarna 

exempelvis ute i föreningslivet eller på andra platser. Det som är då är att 

man bryter överenskommelsen med kommunal, det är kort om tid och det 

finns inte i budget. 

 

Det är viktigt att få ett förhandsbesked till ungdomarna. 
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§ 42 Dnr 2020-000155  

Ansökan om Särskilt boende  

Omsorgsutskottets beslut 

Bifalla förslag till beslut  

Att ansökan om bistånd enligt 2 kap. 8 och 9 §§ Socialtjänstlagen, beviljas med 

motiveringen att XX, tillhör personkretsen samt har behov av insatsen. 

Att ansökan om bistånd enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen, i form av särskilt boende 

beviljas då behov föreligger och ej kan tillgodoses på annat sätt.  

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteutlåtande skrivet av Kristina Ersson, enhetschef biståndsenheten, daterad 

2020-03-19. 

Skriftlig ansökan om Särskilt boende inkom 2019-12-16 från god man/dotter. 

Eftersom XX är boende i annan kommun görs prövning enligt 2 kap. 8 och 9 §§ 

Socialtjänstlagen.  

Beslutsunderlag 

Omsorgsutskottet föreslås ge bifall till  

Att ansökan om bistånd enligt 2 kap. 8 och 9 §§ Socialtjänstlagen, beviljas med 

motiveringen att XX, tillhör personkretsen samt har behov av insatsen. 

Att ansökan om bistånd enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen, i form av särskilt boende 

beviljas då behov föreligger och ej kan tillgodoses på annat sätt.  
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§ 43 Dnr 2020-000124  

Ansökan om projektmedel, Länsstyrelsens utlysning 
§37 och §37a 

Omsorgsutskottets beslut 

Uppdra till Arbetsmarknads- och Flyktingenheten att söka projektmedel ur 

Länsstyrelsens utlysning av §37 och §37a medel 2020 för projektinsatser 

kommande år.  

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteutlåtande skrivet av Bente Sandström, enhetschef Arbetsmarknad och 

flyktingenheten, daterad 20-04-06, angående ansökan om projektmedel.  

Länsstyrelsen har årligen utlysning av projektmedel till kommuner enligt §37 och 

37a i ersättningsförordningen 2010:1122 

§37 medel syftar till att skapa beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för 

nyanlända och ensamkommande barn, och för att utveckla samverkan mellan 

kommuner och andra organ i syfte att underlätta etableringen i samhället. 

Målgruppen för insatserna är främst nyanlända med uppehållstillstånd. Dessa medel 

har sedan 2012 årligen Nordanstigs kommun sökt å hela länets vägnar till 

gemensamt syfte inom ramen för partnerskapet Integration Gävleborg. Främst för 

regionala utbildningsinsatser, konferenser, nätverk och samordning. Insatserna i 

projektet samordnas av enhetschef för Arbetsmarknads- och Flyktingenheten. 

§37a medel syftar till  att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och 

familjekontakter. Verksamheterna ska syfta till att underlätta etableringen i 

samhället, skapa nätverk, stödja språkinlärning eller ge socialt stöd. Ersättning får 

lämnas för verksamhet som drivs utan vinstsyfte och som genomförs av kommunen 

i egen regi eller av kommunen i samverkan med en eller flera organisationer. 

Insatser för föräldralediga och personer med små barn är prioriterade. Här har 

Arbetsmarknads- och Flyktingenheten under 2019 och 2020 i samverkan med 

Rädda Barnen, Svenska Kyrkan och socialtjänstens Familjecentral bedrivit projekt 

med dessa medel, Familjen i Fokus och Förstärkt Familjen i Fokus. Vi ser att vi vill 

fortsätta den verksamheten.  

Beslutsunderlag 

Omsorgsutskottet föreslås uppdra till Arbetsmarknads- och Flyktingenheten att söka 

projektmedel ur Länsstyrelsens utlysning av §37 och §37a medel 2020 för 

projektinsatser kommande år.  
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§ 44 Dnr 2017-000461  

Rapporter/information 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Slutrapportering från två projekt 2019 "Samverkan för Integration i Gävleborg och 

familjen i Fokus § 37 medel. 

1. Insatser för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och 

flyktingkontakter med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) 

Insats:"Familjen i fokus". Dnr 851-713-2018, 851-5139-2018. 

2. Insatser för att stärka beredskap och kapacitet samt regional samverkan med stöd 

och ersättning enligt förordningen (2010:1122) 

Insats: "Samverkan för Integration i Gävleborg 2019) Dnr 5190-2018 

 

Slutrapporterna finns som underlag till kallelsen. 
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§ 45 Dnr 2018-000111  

Nulägesrapport - Genomförande av tillväxtstrategi för 
Nordanstigs kommun 

Omsorgsutskottets beslut 

      

Sammanfattning av ärendet 

Uppdraget från utskottet är att verksamheterna ska arbeta fram en strategi för ökad 

tillväxt. 

Ingen nulägesrapport gavs vid dagens sammanträde.  
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§ 46 Dnr 2019-000110  

Information och övriga ärenden 

Omsorgsutskottets beslut 

      

Sammanfattning av ärendet 

Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika ärenden.  

Under denna punkt kan ledamöternas även väcka eventuella extra ärenden. 

 

Inget att informera om under information och övriga ärenden vid dagens 

sammanträde.  

      

      

      

 

 


