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§ 1 Dnr 2019-000111  

Godkännande av dagordning 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna dagordningen med föreslagen ändring.  

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottet ska godkänna dagordningen. 

Följande ärenden anmäls: 

Privata hemtjänsten (Fråga från Sandra Bjelkelöv (SD) 

Nytt Säbo (Fråga från Sandra Bjelkelöv (SD)  

Information om att utredning om LOV pågår.  

Ärendena tas upp under rubriken "Information och övriga ärenden". Se § 15 
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§ 2 Dnr 2019-000112  

Föregående protokoll 

Omsorgsutskottets beslut 

Föregående protokoll läggs till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottet går igenom protokollet från 2020-11-09.  

Beslutsunderlag 

Protokoll Omsorgsutskottet 2020-11-09 
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§ 3 Dnr 2020-000115  

Coronaviruset, Covid-19. 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef för vård och omsorg, Karin Henningsson informerar: 

Coronaläget i kommunen är ur vård och omsorgs perspektiv i ett ganska lugnt läge. 

Det är en personal i hemtjänsten som testat positivt. Inga positiva brukare i 
dagsläget.  

Man har vaccinerat ungefär 100 personal. Man fortsätter denna vecka. Det är 
regionen som styr hur mycket vaccin man får. Vaccinering av hemtjänstbrukare och 
deras anhöriga ska nu sätta igång.  

Man håller på att summera ihop kostnaderna som man hade i december. Staten har 
gått ut och sagt att man får ersättning för kostnader som man haft till och med sista 
november så man har ansökt om ersättning fram till dess.  
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§ 4 Dnr 2020-000195  

Verksamheten informerar 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef för vård och omsorg, Karin Henningsson och socialchef Kristina 
Norberg redovisar en sammanställning av aktuella ärenden. 

Social omsorg 

Pågående arbete  

Ekonomiskt bistånd/ AME –  SKLs 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. Mindre antal 
personer än tidigare.  

IFO- Personal fortsätter att arbeta på distans i den mån arbetet tillåter. 

Ifo chef slutar sitt arbete under februari.  TF Ifo chef planeras att tillträda senast 1 
mars. Diskussion pågår gällande avtal.  

Rutiner- diskussion pågår med en person som verksamheten vill timanställa för att 
skriva eller revidera rutiner i första hand för BoF. Systemförvaltare kommer att gå 
en kurs i 2c8 under februari för att kunna lägga in rutinerna på rätt plats i 
processkartan. En ökad struktur inom BoF kommer att vara en del i en förbättrad 
arbetsmiljö.  

AME – arbetar delvis på distans. Har schemalagd personal på plats men låst kontor. 
Öppnar vid behov för att tillmötesgå tillgänglighet.  

Projekt: 

Omstart -22-05-31 

Projektet riktar sig till ungdomar 15–24 år som varken arbetar eller studerar. Genom 
individuellt stöd och matchning stödjer vi en process i deltagarnas väg till arbete 
eller studier. 
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Fortsättning § 4 

 

Nya eXtrastöd i Nordanstig -22-11-30 

Projektet riktar sig främst till nyanlända som står långt utanför arbetsmarknaden. 
Genom ett jämställt och normkritiskt arbete vill vi hitta nya och utvecklade metoder 
som tillsammans med deltagaren hjälper denne att komma närmare en egen 
försörjning och mer självständigt liv. Målet är att deltagarna i projektet skall 
förflytta sig från utanförskap för att komma ett eller flera steg närmare arbete eller 
utbildning.  

Bistånd- arbetar delvis på distans. Alltid minst en personal på plats men ofta fler för 
att tillmötesgå tillgänglighet samt kunna ta emot ansökningar som kommer via post. 

Bistånd har en annons ute gällande förstärkning av en medarbetare på heltid i 6 
månader med eventuell förlängning.   

 

Vård och omsorg 

Kortidsverksamheten Koalan öppnar den 25/1 – Vinkeln 

Utredning LOV  

Ny EC börjat på Sörgården 

 

COVID-19 

Natt team arbetar tom 31/1. 

Hysterisk December, nu lugnare läge i kommunen 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsinformation Vård och omsorg, dok nr 123880  

Verksamhetsinformation, Social omsorg, dok nr 123881 

      

      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Omsorgsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(24) 

Sammanträdesdatum 

2021-01-18 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 5 Dnr 2020-000095  

Verksamhetsuppföljning  

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 

Socialchef Kristina Norberg och verksamhetschef för vård och omsorg Karin 
Henningsson redovisar uppföljning av de olika verksamheterna under 
omsorgsutskottet per december. 

 

Redovisningen innehåller en ekonomisk uppföljning med analys och åtgärder till 
avvikelser i månadsresultat samt verksamhetsuppföljning med volymer och 
nyckeltal 

 

Social omsorg  

Arbetet med bokslut pågår och därför finns inga siffror inlagda. 

Antal årsarbetare 

Antal årsarbetare ligger ganska stadigt genom året. Några uppsägningar och 
nyanställningar har funnits. 

Sjukfrånvaro per månad 

Folkhälsomyndigheten rekommendationer gällande covid-19  är att sjukskriva sig 
vid minsta symtom och stanna hemma. Ökningar har nu börjat att synas under 
hösten då även de vanliga höstförskylningarna kommer. Då de är svåra att särskilja 
från covid-19 så följer personal rekommendationerna och stannar hemma. 

Antal beslut enligt SoL 

Antalet beslut är 95 st. 57 personer har fått beslut i december. 
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Fortsättning § 5 

 

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 minskar vilket är ett problem för enheten då vi 
har svårt att fullgöra vårt uppdrag i relation till Individ- och familjeomsorgen och 
Arbetsförmedlingen. Med anledning av en felregistrering från enheten har 11 
deltagare felaktigt legat placerad på offentlig arbetsplats vilket nu är korrigerat 
sedan oktober och är anledning till den stora minskningen då. 

Antal obehandlade Säboansökningar 

I december fanns 10 obehandlade ansökningar till Säbo. 

Antal i skapade anställningar inklusive utbildningskontrakt 

Antalet följer budget. 

Med anledning av den ökade arbetslösheten och långtidsarbetslösheten på grund av 
Corona-pandemin har vi ett tydligt ökat tryck på anvisningar från 
Arbetsförmedlingen till framförallt extratjänster. Vi har svårt att verkställa dem då 
kommunens verksamheter inte kan ta mot personerna. 

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 (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 samt att vissa ärenden är av tillfällig karaktär (försenade a-
kasseutbetalningar) på IFO med anledning av Corona.  

 

 

 

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Omsorgsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(24) 

Sammanträdesdatum 

2021-01-18 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 5 

 

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. 

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. Skillnaden 
med en minskning mellan augusti och september härför till skolors höstterminsstart. 
Vi jobbar nu förebyggande för att inte få avhopp från gymnasieskolan. 

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. 20 kvinnor och 
19 män är registrerade. Nordanstig skall enligt lagstiftning och fastlagd planering ta 
mot 17 anvisade personer från Migrationsverket 2020. Utöver dessa kommer 
egenbosatta, sekundärinflyttade och anhöriga. 

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 och vi har fått anvisningar på hela vårt årstal på 17 personer. Till och 
med december är 13 personer mottagna. Saknas ankomstdatum för 4 personer. 

Antal KVOT mottagna 

Kvotmottagna personer är direktinresta från annat land och har uppehållstillstånd 
klart. 26 personer omfattas av etableringen och våra insatser. 15 kvinnor och 11 
män, varav 12 är under 16 år. Sverige tar mot 5000 kvotflyktingar årligen. 
Nordanstig räknade med 17 anvisade under året genom det utökade 
samrådsprojektet vi inlett med andra kommuner, Länsstyrelsen och  

Migrationsverket under 2020, samtliga Syrier. Detta projekt är nu uppskjutet till 
2021 med anledning av att det inte gåt att planera ett överförande till Sverige med 
anledning av Corona-Pandemin.  
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Forts. § 5 

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 fallet eller anvisade 
från ett anläggningsboende i Sverige. 

Vi har anvisningar på kvotflyktingar för hela vårt årstal om 17 personer och saknar 
endast mottagandedatum för 4 personer. 

Antal vuxna över 20 år på kommunens flyktingenhet 

Av de inskrivna på Flyktingenheten är totalt 16 personer över 20 år där 1 är över 65 
år.  Dessa har olika integrationsinsatser från Arbetsförmedlingen och kommunen. 

 

Antal inskrivna på Arbetsmarknadsenheten 

Enheten har minskat antal inskrivna jämfört med föregående månad. Verksamheten 
omfattar 59 kvinnor och 49 män, vi har 4 som är nyinskrivna och 7 avslutade sedan 
föregående månad. Den minskade volymen deltagare beror i stor grad på att det är 
svårt att verkställa anvisningar för att lindra arbetslösheten i kommunala 
verksamheterna. Fler deltagare hade sin insats planerad till slutet av året och nya 
insatser har inte kunnat genomföras. 

Vi 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 fortsätter att öka då Arbetsförmedlingen har i 
princip obegränsad budget för den insatsen och det kommer gynna våra 
kommuninnevånare. Dock har vi svårt att verkställa uppdragen då kommunens 
verksamheter inte har platser för våra deltagare. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Omsorgsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(24) 

Sammanträdesdatum 

2021-01-18 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 5 

 

Vård och omsorg 

Väntar in bokslutet. 

Antal årsarbetare och antal anställda per månad 

Vakanta tjänster har tillsatts och tjänstgöringsgrader justerats. Allt inom budgetram. 

Sjukfrånvaro per månad 

En kraftig ökning av sjukskrivningar på grund av Covid-19. Stora utbrott vid Säbo 
av Covid-19 både hos brukare och personal under december månad därav den höga 
frånvaron. 

Verksamhetens volymer 

Bemanning Säbo inkl. LSS, Lotsen och korttids 

Haft en extrem hög bemanning på vissa verksamheter pga Covid-19 utbrott. behövt 
stärka upp med extremt mycket extra personal för att sköta verksamheten och 
kohortvård. 

Har varit ett högt tryck på korttids med påföljd extra öppnade vårdplatser med 3 st. 
detta har medföljt personalutökning. 

Antal beviljade hemtjänsttimmar, kommunal/privat/total 

ca 950 timmar är rena timmar kopplade till kohort pga covid-19, räknar man bort 
dem så har antalet minskat lite denna månad, vilket är fullt normalt. 

HSL i hemtj. timmar/månad 

Kommun: 52,53 t varav Harmånger: 30,31 och Hassela: 22,22 

Mitt Liv: 37,08 t 

Drakstaden:65,48 t  

Vårddygn korttids 

Budgeterat för 403 vårddygn/November utifrån 13 korttidsplatser. Beläggningen 
har varit 448 vårddygn. Diff 45 dygn. Tre personer har återgått till hemmet.  Har 
tagit in timanställda då beläggningen har legat på 15 personer i december mot 
budgeterat 13 platser. Även kohortvård. 
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Beviljade korttidsvård som har verkställts 

Under månaden 22 verkställda beslut korttidsvård. 

Effektivitet Hemtjänst 

Ökning vilket är positivt, Kohort hos vissa brukare ökar timmarna. 

Kontaktpersoner SoL, antal med beslut och icke verkställda beslut 

I december månad har 22 personer verkställda beslut gällande kontaktperson SoL. 

Ett ärende avslutades efter november månad. 

En kontaktperson har slutat från november månads början, ny tilltänkt 
kontaktperson finns och plan finns att träffas i januari och förhoppningsvis påbörja 
uppdraget. 

I november månad inkom 4 nya beslut om kontaktperson SoL, tilltänkt 
kontaktperson finns för samtliga. Dock oklart när dessa kommer igång med insatsen 
med tanke på pandemiläget just nu förhoppningsvis i januari. 

 

Beviljad korttidsvård som ännu inte verkställts 

Sex icke verkställda beslut december, kan ej verkställas på grund av överbeläggning 
Bållebo. Personer som väntar på Särskilt boendeplats och ej kan återgå till hemmet. 
Planeras att verkställas under januari 2021. 

Beviljad Säbo som ännu inte verkställts 

21 st. 

Högt tryck på korttids medför ett högre tryck på Säbo ansökningar. 

 

HSL Antal avvikelser 

11 st 

En anledning till färre läkemedelsavvikelser i december kan ha att göra med att det 
har varit många vikarier i tjänst som inte har kunskap om hur avvikelser utförs i 
systemet. 
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HSL, Antal Fallrapporter 

Stora delar av fall sker på Säbo. Endast 12 av dessa 43 har under december 
rapporteras i hemtjänst. 

SOSFS, Antal avvikelser 

Lex Sarah utredning lämnat till IVO, i dagsläget ingen återkoppling från IVO. 
Medarbetare som är inblandad i händelsen kommer åter i arbete i arbetet i slutet av 
månaden.  

Beslutsunderlag 

Månadsrapport Vård och omsorg, dok nr 123879 

Månadsrapport Social omsorg, dok nr 123878 
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§ 6 Dnr 2021-000015  

Investeringsbehov  

Omsorgsutskottets beslut 

Att använda medel för väldfärdsteknik till att investera i aktivitetstavlor.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Karin Henningsson informerar om att ett investeringsbehov för 
2021 är aktivitetstavlor för både LSS och Äldreomsorgen som ett hjälpmedel att ha 
vid dag och veckoplanering för brukarna så att man kan följa upp vad som ska 
göras.  
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§ 7 Dnr 2021-000010  

Internkontrollrapport 2020 och Internkontrollplan för 
2021 

Omsorgsutskottets beslut 

Kommunstyrelsen godkänner 2020 års internkontrollrapport.  

Kommunstyrelsen beslutar om 2021 års internkontrollplan. En återrapportering till 
omsorgsutskottet var tredje månad på de tre sista punkterna i internkontrollplanen 
för 2021.  

Sammanfattning av ärendet 

Utifrån verksamhetens genomförda kontroller har 2020 års internkontrollrapport 
sammanställts. Förvaltningen har även föreslagit möjliga kontrollmoment för 2021.  

Beslutsunderlag 

Att Kommunstyrelsen godkänner 2020 års internkontrollrapport.  

Att Kommunstyrelsen beslutar om 2021 års internkontrollplan.  
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§ 8 Dnr 2020-000224  

Översyn av socialtjänsten 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Utifrån en genomförd översyn av socialtjänsten hösten 2020 fick verksamheten vid 
sammanträdet i november i uppdrag att fortsätta med att följa upp och revidera 
arbetet och utifrån resultatet i rapporten analysera, planera och utforma en 
handlingsplan med tydlig ansvarsfördelning, prioriteringar och tidsatta 
uppföljningar. En återrapportering skulle ske vid omsorgsutskottet sammanträde 
2021-01-18. 

Översyn Social omsorg 

Verksamheten har påbörjat arbetet med att analysera och diskutera de punkter som 
finns i den rapport som Ulrika Ekebro har skrivit. Hela SO har haft en träff där 
information om att en omstrukturering kommer att ske men att en diskussion om 
hur den struktureringen kan se ut kommer vid ytterligare ett tillfälle. Facken har 
varit informerade om detta. Ytterligare ett möte med en mindre grupp har 
genomförts där de olika enheterna har fått ge sin syn på hur de skulle vilja se hur 
omstruktureringen ska se ut. De har också lämnat in förslag med sina tankar. Det 
kommer att tas vidare till SO ledningsgrupp och arbetas vidare med.  

Kommun Chef har påbörjat sitt arbete med att analysera nämnd organisationen för 
att ta fram ett förslag. 

Utifrån att IFO Chef kommer att gå vidare till annat arbete så pågår ett arbete med 
att leta en TF IFO Chef fram till dess att strukturen är klar och rekrytering kan 
påbörjas. Facklig förhandling behöver ske innan person tillsätts på tjänsten. 

Diskussion har också förts med en person om att ta på sig arbetet med att ta fram 
tydliga rutiner för i första hand BoF. Facklig förhandling behöver ske innan det 
arbetet kan starta. 

Arbete med struktur och tidsram för arbetet med de punkter som rapporten tar upp 
har påbörjats och kommer att tas upp till facklig förhandling samt att information 
går till Utskottet/ Nämnd. 
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§ 9 Dnr 2020-000079  

Statistik från arbetsförmedlingen 2020 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Månadsdata från Arbetsförmedlingen december 2020. 

Enligt Arbetsförmedlingen var arbetslösheten i Riket 8,8% i december 2020. Det är 
en ökning sedan motsvarande månad föregående år med 1,4% eller 82 858 
personer. 

Arbetslösheten i Gävleborgs län i december 2020 var 10,7% och är en ökning med 
+0,7 procentenheter jämfört med december månad 2019. 

Arbetslösheten i Nordanstig var 7,5% i december 2020 (325 personer). Detta att 
jämföra med samma månad föregående år, 6,6%. En ökning med +0,9 
procentenheter. Arbetslösheten är lägre bland kvinnor 7,2% (145 personer) jämfört 
med män 7,8% (180 personer.) I länet uppgick arbetslösheten i december 2020 
bland utrikesfödda till 30,7%. Detta att jämför med december månad 2019, 33,9%, 
en minskning med -3,2 procentenheter. 

I december 2020 har ungdomsarbetslösheten i Nordanstig ökat med + 10 ungdomar 
sedan samma månad föregående år, en förändring på + 19,6%. 
Ungdomsarbetslösheten var denna månad 14,5% (61 ungdomar). 

Arbetslösheten bland utrikesfödda var i december 2020 24,6% (110 personer). 
Detta att jämföra med december månad 2019, 27,7% (119 personer), en minskning 
med - 3,1 procentenheter.  I länet uppgick arbetslösheten i december 2020 bland 
utrikesfödda till 30,7%. Detta att jämföra med december månad 2019, 33,9%, en 
minskning med - 3,2 procentenheter.  

Beslutsunderlag 

Månadssiffror från Arbetsförmedlingen, dok.nr 123854 medföljer kallelsen.  
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§ 10 Dnr 2021-000014  

Redovisning brukarenkät hemtjänst 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna redovisningen.  

Redovisningen skickas vidare till Kommunstyrelsen för information.  

Sammanfattning av ärendet 

En brukarundersökning har genomförts i november bland kommunens brukare av 
hemtjänst. Av 235 utdelade enkäter har 141 besvarats, en svarsfrekvens på 60% 
vilket är något för lågt för att man ska kunna dra några generella slutsatser men man 
kan ändå se en indikation i vilken riktning det pekar. Av de som svarat hade 62 
personer hemtjänst genom Drakstaden. Mitt Liv Omsorgsspecialisten och den 
kommunala hemtjänsten hade 39 svarande vardera. 

Resultatet presenteras vid dagens sammanträde.  

Undersökningen visar att totalt sett är de svarande mycket eller ganska nöjda med 
sin hemtjänst. Det gäller både bland brukare med privat respektive kommunal 
hemtjänst. 
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§ 11 Dnr 2020-000317  

Lex Sarah utredning 

Omsorgsutskottets beslut 

Kommunstyrelsen skickar händelsen vidare till Inspektionen för vård och omsorg 
som en lex Sarah.  

Sammanfattning av ärendet 

En lex Sarah utredning har genomförts av Utveckling- och upphandlingsenheten 
daterad 2021-01-04 av en anmälan om missförhållande eller påtaglig risk för 
missförhållande inom kommunens hemtjänst.  

Anledningen till utredningen är en anmälan gällande att en kund har blivit dåligt 
bemött av en personal.  

Utredarens bedömning är att kunden utsattes för ett missförhållande och att 
händelsen skickas vidare till Inspektionen för vård och omsorg som en lex Sarah.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen skickar händelsen vidare till Inspektionen för vård och omsorg 
som en lex Sarah.  

      

      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Omsorgsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(24) 

Sammanträdesdatum 

2021-01-18 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 12 Dnr 2021-000018  

Planering för besök som möjliggör fortsatt 
kommunikation med verksamheterna 

Omsorgsutskottets beslut 

Diskutera frågan i beredningen i presidiet och komma med förslag.  

Sammanfattning av ärendet 

Mötet diskuterar hur man ska kunna ha en fortsatt kommunikation med 
verksamheterna när man nu i Corona läget inte kan göra verksamhetsbesök. 
Diskutera detta i en beredning och komma med något förslag.  
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§ 13 Dnr 2020-000318  

Lex Sarah utredning, komplettering 

Omsorgsutskottets beslut 

Kommunstyrelsen antar kompletterande svar och skickar detta till Inspektionen för 
vård och omsorg.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen skickade i januari 2021 in en lex Sarah anmälan till Inspektionen 
för vård och omsorg. Den 11 januari inkom till kommunen en begäran om 
kompletterande svar till utredningen. 

En komplettering har gjorts.  

Beslutsunderlag 

Att Kommunstyrelsen antar kompletterande svar och skickar detta till Inspektionen 
för vård och omsorg 
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§ 14 Dnr 2019-000298  

Motion minnesgåva inom daglig verksamhet. 

Omsorgsutskottets beslut 

Fullmäktige beslutar 

Bevilja motionen med justeringen att uppvaktning sker efter 15 år med konstcheck 
värd 2 500 kronor, alternativt efter 10 år med en konstcheck värd 1 500 kronor. 

Kostnaden kan belasta verksamhet 1110 Kommunfullmäktige, som även står 
kostnaden för uppvaktningar av anställda och förtroendevalda.  

Sammanfattning av ärendet 

Petter Bykvist (V) har inkommit med en motion om minnesgåva inom daglig 
verksamhet där han föreslår att alla som deltagit inom daglig verksamhet i 
Nordanstigs kommun ska erbjudas en minnesgåva efter 25 år, på liknande villkor 
som kommunens anställda.  

Beslutsunderlag 

Fullmäktige beslutar 

Bevilja motionen med justeringen att uppvaktning sker efter 15 år med konstcheck 
värd 2 500 kronor, alternativt efter 10 år med en konstcheck värd 1 500 kronor. 

Kostnaden kan belasta verksamhet 1110 Kommunfullmäktige, som även står 
kostnaden för uppvaktningar av anställda och förtroendevalda.  

      

      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Omsorgsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24(24) 

Sammanträdesdatum 

2021-01-18 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 15 Dnr 2020-000170  

Information och övriga ärenden 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika ärenden. 

Under denna punkt kommer även ledamöternas eventuella extra ärenden att tas upp. 

 

1. Statistik från Socialjouren (Anna Sääf Vikström, Välfärd Gävle, dok nr 
123486)  

2. Information från Biståndsenheten: Hur beslut och bedömningar går till på 
biståndsenheten. Skiljelinjen mellan verkställighet och beslutsfattande.  
(Info: enhetschef Kristina Ersson) 

3. Privata hemtjänsten: Hur det fungerar med den nya utföraren. Sandra 
Bjelkelövs fråga. Karin Henningsson svarar.    

4. Nytt Säbo. Om tidigare siffror på vad en Säboplats kostar varit fel. (Sandra 
Bjelkelövs fråga) Karin Henningsson svarar.  

5. Information om att utredning om LOV pågår. (Info: Karin Henningsson)  

Beslutsunderlag 

Statistik från Socialjouren medföljer kallelsen. Anna Sääf Vikström, Välfärd Gävle, 
dok nr 123486.  

      

      

 

 


