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§ 30 Dnr 2019-000111  

Godkännande av dagordning 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna dagordningen med nedanstående ändring.  

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottet ska godkänna dagordningen. 

 

Följande ändring görs i dagordningen: 

Socialchef Kristina Norbergs ärenden tas först.  
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§ 31 Dnr 2019-000112  

Föregående protokoll 

Omsorgsutskottets beslut 

Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottet går igenom protokollet från 2021-02-08.  

Beslutsunderlag 

Föregående protokoll, dok nr 124272. 
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§ 32 Dnr 2020-000224  

Översyn Social omsorg 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund ger sin syn på den översyn av Social omsorg som 

pågår. 

Utöver det som finns med i den rapport om Översyn av Social omsorg som gjorts så 

behöver man se över är hela delegationsordningen och hela nämndsorganisationen 

även för övriga delar i kommunen. Inte bara för Social myndighetsnämnden. Det 

ska finnas en gemensam tanke hur man ska jobba. Man kommer att börja jobba med 

frågan under våren så att det blir klart till årsskiftet.  

Ett arbete som också pågår och som påverkar myndighetsnämnden är att man håller 

på att göra riktlinjer för ekonomistyrningen. Det arbetet ska vara klart under våren.  

För övrigt finns det många åtgärdspunkter i rapporten som är oerhört viktiga och 

som verksamheten nu jobbar med neråt. Det viktiga är att man ser till att nå det som 

står i punkterna.  
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§ 33 Dnr 2021-000121  

Omorganisation Social omsorg 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialchef Kristina Norberg redogör för omorganisationen inom Social omsorg och 

vad man gjort hittills.  

En handlingsplan är klar i första skedet.   

Det är en öppen plan som kommer att utvecklas i mer detaljpunkter allt eftersom 

arbetet fortskrider. Man har kommunicerat handlingsplanen med kommunchef samt 

fackligt och med arbetsgrupp (referensgrupp).  

Utskick har gjorts till alla medarbetare för information. 

Man har haft dialoger med arbetsgrupp i syfte att få synpunkter utifrån föreslagen 

organisationsmodell.  

Man har jobbat med risk och konsekvensanalyser.  

Kvalitetsledningssystemet ses över. 

Kontakt har inletts med företagshälsovården för att diskutera stöd till medarbetare.  

Beslutsunderlag 

Handlingsplan Social omsorg, dok nr 124751 

Omorganisation, dok nr 124769 
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§ 34 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  

IFO- TF (Tillförordnad) IFO chef är Kristina Ersson under perioden 1 mars – 31 

maj. 

Planerad rekrytering av vikariat:     

1 socialsekreterare verkställighet BoF (Barn och familj) 

1 behandlare öppenvård missbruk 

Eventuellt 1 socialsekreterare myndighetsutövning vuxen 

 

System:   

Påbörjat arbete av systemförvaltare att gå igenom systemet procapita. Det gäller 

rensning av systemet med stöd av Tf IFO chef samt teamledare. Rensning 

inbegriper både ärenden samt behörigheter. 

Handledning:  

Den handledning som funnits under året kommer att avslutas med sista 

handledningstillfället under juni månad. Information getts vid senaste APT. 

Verksamheten kommer sedan att fokusera på den psykosociala arbetsmiljön. 

Diskussion har påbörjats med företagshälsovården och i dagsläget främst utifrån oro 

i arbetsgruppen gällande det påbörjade arbetet med omorganisationen. 

 

Ekonomiskt bistånd/ AME –  SKLs projekt:  

Enheterna har strukturella ”AFFA – Arbete framför Allt” samverkansmöten 

månatligen och på individuell nivå mellan handläggare och klient löpande vid 

behov. SKLs projekt avslutas under våren. 
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Forts. § 34 

 

Pågående insatser:  

Totalt antal insatser 2021-03-02 är 102, i utredning 28. Totalt 130 ärenden.   

2021-01-08 123 insatser.       

Statistik utbetalt ekonomiskt bistånd   

      Totalt                      etabl                     eko  

2018  10 216 989       1 242 049              8 974 940  

2019     9 045 784          535 861             8 509 923  

2020     8 020 608          366 374             7 654 234  

 

Feriearbete 2021 

AME (Arbetsmarknadsenheten) har budget för ca 50 platser. Eventuellt tillkommer 

en statlig satsning liksom i fjol vilken gav enheten ca 20 platser ytterligare.  AME 

har fått till en bra planering inför i år och har platser klara som fyller de behov 

kommunen har. Mycket tack vare ett bra samarbete med delar av Tillväxt och 

Service. Hans-Åke, Ingeli och Bente har haft några möten och bland annat ett nytt 

koncept för kommunen med Sommarlovsentreprenörer genom att vi köper ett 

koncept som kallas Ung Drive Academy. Starta eget i sommar! UngDrive.  Här 

tänker vi att vi ska vara före de andra kommunerna i länet med att vi kör redan i år 

som en pilotkommun. Regionen och de andra kommunerna har frågan uppe men 

planerar för start 2021. Hejja Nordanstig! 

 

Ferie arbetsplatser 

Klara/delvis klara platser, en eller två perioder. 

 Bihotell                                 10 + 10           Båda perioderna 

 Ersk Mats                                2 + 2             Båda perioderna 

 Turistbyrån                                    1             En period 

 Sommardansare                         3-4              Samarbete Region Gävleborg 

 Kulturutövare                                5             Samarbete med Bilda 

 Sommarlovsentreprenörer           10             Samarbete Ung Drive Academy 

 Kost och städ                                 2             En period 

 Skola/förskola ”städ”                                    Oklart              

 Omsorgen     
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Forts. § 34 

 

MBL förhandling om förutsättningarna och lön med Kommunal är klar vilket 

enheten gör årligen. 

 

Flyktingmottagandet  

Enheten har nu tagit mot de 17 personerna som var kommuntalet 2020. För 2021 

har enheten ett kommuntal på 15 där den första anvisningen bör komma under 

mars.  

ESF-projekten Omstart! (ungdomar) och Nya eXtrastöd (nyanlända) är inne i sina 

genomförandefaser och följer planering men med justering för Corona. Ekonomiskt 

funkar de bra och har bra samverkan i dem med andra aktörer. 

 

SKR projektet för utvecklande av Sociala Företag där det tidigare var aktuellt för 

Bente med deltagande i en arbetande referensgrupp är inte aktuellt i projektet just 

nu. Bente tillsammans med ett par personer är mer informellt stödjande och 

kommer kanske delta i vissa moment under projekttiden. 

 

Bistånd- TF Biståndschef Ingela Sjökvist  

Medarbetarna 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. Kommande arbete med kommunens övertagande av Mitt Liv gällande 

omval och omläggning i systemet.   

Systemförvaltare- arbetar tillsammans med VoO (Vård och omsorg) med att införa 

ett nytt avvikelse system för att göra det lättare att både skriva avvikelser samt 

hantera inkomna avvikelser. Testning av systemet pågår i dagsläget.  
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Vård och omsorg 

 

 Verksamhetsövergången Mitt Liv – Kommunen, handlingsplan och 

tidsplanering är fastställd till den 1 juni. 

 Enhetschef ”mitt nya kommunala liv HTJ” 

 Äldreomsorgslyftet. Intresseanmälningar är ute i verksamheterna. Sista 

ansökningsdagen är 31/3. Studiestart planerad till ht-21 tillsammans med 

HUF. 

 Stadsbidrag. Mycket återrapportering och ansökningar. Inventerar olika 

behov på vilka bidrag som anses vara relevanta. 

 Jobbar mycket med att hitta ett NYTT normalt läge i verksamheterna, 

utifrån Covid-19, nya bemanningstänk, genomförande planer med individ 

fokus. 

 Balkongkonserter Sörgården och Hagängsgården. Man ställde in på grund 

av Covid utbrott på Hagängsgården. Konserterna är framflyttade .  

 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsinformation Vård och omsorg,  dok nr 124668 

Verksamhetsinformation Social omsorg, dok nr 124768 
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§ 35 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 för Vård och omsorg Karin 

Henningsson redovisar uppföljning av de olika verksamheterna under 

omsorgsutskottet per februari 2021. 

 

Social omsorg 

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. Utifrån det så kan det vara svårt att göra en 

rättvisande prognos på kostnaderna. 

Åtgärder till avvikelser i månadsresultat  

Verksamheten arbetar med att rensa i systemet procapita för att kunna ta fram 

säkrade siffror så att rättvisande analyser kan genomföras. Det som tas fram i 

systemet idag visar på en ökning av aktualiseringar med 1/3 del och nästan en 

fördubbling av inledda utredningar på BoF. 

Personal fattas bl.a. på öppenvården missbruk där en rekrytering planeras. Utan en 

fungerande öppenvård så är det svårare att erbjuda en hemmalösning antingen för 

att korta placeringar eller arbeta förebyggande. 

 

Antal årsarbetare  

Antal årsarbetare ligger ganska stadigt genom året. Några uppsägningar och 

nyanställningar har funnits. 
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Sjukfrånvaro per månad 

En del korttidsfrånvaro senaste månaden samt några deltidssjukskrivna och en 

heltidssjukskrivning inom Individ och Familjeomsorgen. 

 

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 minskar vilket är ett problem för 

enheten då vi har svårt att fullgöra vårt uppdrag i relation till Individ- och 

familjeomsorgen och Arbetsförmedlingen. 

 

Antal i skapade anställningar inklusive utbildningskontrakt 

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, 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 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. 

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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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. 20 kvinnor och 

21 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. 

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. 

 

Antal KVOT mottagna 

Kvotmottagna personer är direktinresta från annat land och har uppehållstillstånd 

klart. 26 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 fallet eller anvisade från ett 

anläggningsboende i Sverige. 

2021 års antal för anvisade är 15 vilka ej har anvisats ännu. 

 

Antal vuxna över 20 år på kommunens flyktingenhet 

Av de inskrivna på Flyktingenheten är totalt 20 personer över 20 år där 1 är över 65 

år.  Dessa har olika integrationsinsatser från Arbetsförmedlingen och kommunen. 
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Antal inskrivna på Arbetsmarknadsenheten 

Enheten har något minskat antal inskrivna jämfört med föregående månad. 

Verksamheten omfattar 55 kvinnor och 47 män, vi har 5 som är nyinskrivna och 8 

avslutade sedan föregående månad. Den minskade volymen deltagare det senaste 

året har efter vår analys berott i stor grad på att det varit svårt att verkställa 

anvisningar för att lindra arbetslösheten i kommunala verksamheterna under 

pandemi-tiden samt att Arbetsförmedlingen i princip endast anvisar sina sökande 

till utbildningsinsatser och privata kompletterande aktörer som följd av 

myndighetens reformering. 

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. 
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Vård och omsorg 

Analys av månadsresultat 

Ligger enligt budget nu men den är i 12:e delar vilket gör att sommaren kommer dra 

över. 

Ca 2,2 miljoner är rena covid-19 kostnader för jan och feb. 

Åtgärder till avvikelser i månadsresultat 

Fortsatt optimera bemanningsarbetet, och förhoppningsvis kommer vi att få 

återsöka Covid-19 kostnader. 

 

Antal årsarbetare 

Åter till normalt läge på tjänstgöringsgrader 

 

Sjukfrånvaro per månad 

Har återgått till ett mer stabilt sjukdomsläge. Fortfarande en ökning på grund av 

Covid restriktioner. 

 

Bemanning Säbo inkl. LSS, Lotsen och korttids 

Haft en lite för hög bemanning på vissa verksamheter på grund av att man behövt 

stärka upp med extra personal vid provtagning och kohortvård, flera screeningar har 

utförts under månaden inom flera områden. 

 

Antal beviljade hemtjänsttimmar, kommunal/privat/total 

Ca 200 timmar är kopplade till Covid-19. 

 

Vårddygn korttids 

Budgeterat för 377 vårddygn/Februari utifrån 13 korttidsplatser. Beläggningen har 

varit 351 vårddygn. Diff -26 dygn. Tre personer har flyttat till Säbo. Under 

månaden har personal och ett mindre antal brukare varit smittade av Covid-19, 

därav intagsstopp från sjukhus och hemmet. 
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Forts. § 35 

 

Beviljade korttidsvård som har verkställts 

Under månaden 19 verkställda korttidsbeslut. 

 

Effektivitet Hemtjänst 

Harmånger har haft några i kohort och Hassela har tappat en brukare med extremt 

många timmar. 

 

Kontaktpersoner SoL, antal med beslut och icke verkställda beslut 

I februari månad har 25 personer verkställda beslut gällande kontaktperson SoL. 

Ett beslut är icke verkställt, men tilltänkt kontaktperson finns och det beräknas att 

verkställas i mars månad. 

 

Beviljad dagverksamhet (ÄO) som ännu inte verkställts 

Inga beslut att verkställa. Verksamheten tar ej emot besökare. Personal har utfört 

hembesök och telefonkontakt med kunder. 

 

Beviljad korttidsvård som ännu inte verkställts 

Ett icke verkställt beslut Februari, verkställs i början på Mars månad. 

 

Beviljad säbo som ännu inte verkställts 

Ej verkställda Säbo-beställningar 2021-03-01 är 12 st 

Varav 11 brukare är erbjudna platser/Lägenhet 

6 brukare har tackat ja. 

4 brukare har tackat nej. (varav 1 flyttar till annan kommun under mars månad) 

1 brukare ej svarat. 

Ingen lägenhet finns att erbjuda. 

 

Kontaktpersoner LSS, antal med beslut och icke verkställda beslut 

I februari månad har vi 16 verkställda beslut gällande kontaktperson LSS. 

Vi har ett ärende med tilltänkt kontaktperson som inte är verkställt under februari 

(men verkställs från 1:a mars). 
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Forts. § 35 

 

Gruppbostad, antal tjänsteköp 

Vi har 4 fortsatt pågående tjänsteköp angående boende.  

2  på Staffansgården, 1 i Rengsjö och 1 i Timrå. 

 

Kontaktpersoner LSS, icke verkställda 

Ett beslut gällande kontaktperson är icke verkställt under februari månad, men 

verkställs från mars. 

 

HSL Antal avvikelser 

Fortsatt nedgång av läkemedelsavvikelser. Då inga större insatser har utförts under 

senaste tiden för att minska avvikelser gällande läkemedel kommer uppföljning att 

ske med chefer under mars månad för att säkerställa att efterlevnaden av rutinen 

gällande avvikelser följs. 

 

HSL, Antal Fallrapporter 

Denna månad har det ej skett så mycket fall på våra Säbon, vilket är mycket 

positivt. Dock har korttids ett högre antal än vad de brukar ha. Hemtjänsten har 

endast rapporterat in 1 fallavvikelse under februari. 

 

SOSFS, Antal avvikelser 

Bergesta 

Lex Sarah utredning pågår. 

Sörgården 

5 avvikelser som är fall, 2 avvikelser gällande arbetsmiljö. Totalt 7  avvikelser 

Bållebo korttidsboende 

14 fallavvikelser har rapporterats under perioden. 

2 läkemedelsavvikelser. 
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Forts. § 35 

 

Nattpatrullen 

8 avvikelser. Det är uteblivna besök på grund av halka, många som larmar samtidigt 

en avvikelse på läkemedel som försvunnit. 

Hemtjänst egen regi 

1 Avvikelse på läkemedel som försvunnit.  

Beslutsunderlag 

Månadsrapport Vård och omsorg, dok nr 124669 

Månadsrapport Social omsorg, dok nr 124735 
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§ 36 Dnr 2021-000116  

Redovisning av arbetsskador och tillbud  

Omsorgsutskottets beslut 

Omsorgsutskottet gör ett medskick till verksamheten att de måste anmäla mer när 

händelser uppstår. 

I övrigt godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Social omsorg redovisar arbetsskador och tillbud bland personalen. 

En händelse är anmäld i KIA systemet för Social omsorg under 2020. Ingen 

händelse är anmäld för 2021. 

Ordförande poängterar att det är allvarligt att man inte anmäler händelser och att 

cheferna måste gå igenom med medarbetarna hur de ska göra anmälningar.  

      

      

      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Omsorgsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(34) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-15 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 37 Dnr 2021-000066  

Riktlinjer för feriearbete för ungdom 2021 

Omsorgsutskottets förslag  

Kommunstyrelsen beslutar 

Anta följande riktlinjer för Feriearbete i kommunen.  

Riktlinjerna gäller tills vidare och revideras vid behov.  

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteutlåtande från Bente Sandström, enhetschef Arbetsmarknadsenheten och 

Kristina Norberg, socialchef, daterat 2021-03-02. 

Förvaltningen hade utarbetat ett förslag till riktlinjer för arbetet med feriearbete 

2016 vilka föreslogs gälla tillsvidare och revideras vid behov. 

Man ser nu att det är ett behov av revidering och kommer här med ett förslag till 

riktlinjer som också föreslås gälla tills vidare och revideras vid behov. Behovet av 

revidering kan påkallas av såväl verksamheten som politiken eller andra. 

Nordanstigs kommun har som ambition att årligen erbjuda ungdomar feriearbete 

inom kommunens verksamheter. Målet är att ge ungdomarna möjlighet att knyta 

kontakter på arbetsmarknaden och få arbetslivserfarenhet samtidigt som de får 

meningsfulla arbetsuppgifter.  

Syftet är också att på längre sikt bidra till kommunens kompetensförsörjning. 

Feriearbete är en bra möjlighet för kommunen att visa upp platser där 

kompetensförsörjningsbehoven är stora.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Anta följande riktlinjer för Feriearbete i kommunen.  

Riktlinjerna gäller tills vidare och revideras vid behov.   

(Bente Sandström och Kristina Norbergs tjänsteutlåtande daterat 2021-03-02)  

Riktlinjer Feriearbete, dok. nr 124609.   
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§ 38 Dnr 2020-000079  

Statistik från arbetsförmedlingen 2020 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Månadsdata från arbetsförmedlingen januari.  

Arbetslösheten fortsätter den utveckling som har pågått under flera månader.  

Andelen arbetssökande och programdeltagare av arbetskraften är den tredje högsta 

bland länen. Arbetslösheten har ökat bland alla län sedan februari 2020 och länets 

ökning med 0,7 procentenheter är något över hälften av rikets ökning.  

Männens arbetslöshet har ökat något mer än kvinnornas. 

Bland länets kommuner är arbetslösheten högst i Sandviken och lägsta i 

Nordanstigs kommun. Arbetslösheten ökar mest i Gävle, Ovanåkers och Ockelbo 

kommun där den ökar med 1,4 procentenheter. 

Liksom tidigare är arbetslösheten bland ungdomar (18-24 år) högst i Gävleborgs län 

och ökningen är, liksom tidigare, bland de högsta bland länen. 

Ungdomsarbetslösheten bland utrikes födda är också den den högsta men är 

oförändrad sedan februari månad 2020.  

Ungdomsarbetslösheten är högst i Hofors där nära en av fyra ungdomar i 

arbetskraften är arbetslös jämfört med Ockelbo, som har den lägsta 

ungdomsarbetslösheten, där en av tio ungdomar är arbetslös. Denna månad har 

Hofors kommun den högsta ungdomsarbetslösheten i landet!  

Fem av länets kommuner ingår i den grupp av landets kommuner med de 20 högsta 

andelarna av ungdomsarbetslöshet. 

Arbetslösheten bland utrikes födda är och kommer fortsättningsvis att vara oerhört 

hög och är den högsta bland länen, 30 procent av arbetskraften. Den fortsätter dock 

att minska och endast tre län har en högre minskning än Gävleborgs län jämfört 

med samma månad föregående år.  

Arbetslösheten bland utrikes födda är högst i södra Hälsingland och Ovanåkers, 

Bollnäs och Söderhamns kommuner tillhör den grupp av 20 kommuner i landet som 

har högst arbetslöshet bland utrikes födda. I Ovanåkers kommun, som har länets 

högsta arbetslöshet bland utrikes födda är arbetslösheten 38 procent av 

arbetskraften! 

Långtidsarbetslösheten (Arbetssökande som varit inskrivna mer än 12 månader) 

ökar! 

I Gävleborgs län är 2,6 procent av arbetskraften långtidsarbetslösa jämfört med 

Riket, 1,7 procent. 
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Forts. § 38 

 

I länets långtidsarbetslöshet har ökat med nära 8 procent och det är framför allt 

bland inrikes födda där antalet ökat mest, + 26 procent. 

Högst är långtidsarbetslösheten  i Västra Gästrikland där nära 3 procent av 

arbetskraften är långtidsarbetslös. 

Långtidsarbetslösheten bland utrikes födda är högst i Södra Hälsingland, där också 

arbetslösheten är högst. Här är nära 17 procent av arbetskraften långtidsarbetslös 

jämfört med länet, 14,4 procent och Riket 9,3 procent. 

Långtidsarbetslösheten bland unga 1-24 år (Arbetssökande som varit inskrivna mer 

än 6 månader) ökar också, dock något mindre än den gjort i Riket.! 

I länet är ökningen 26,4 och i Gävle kommun har den ökat med nära 50 procent!  

Beslutsunderlag 

Arbetsförmedlingens månadsstatistik, dok nr 124749  

Thomas Lundberg Region Gävleborg 
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§ 39 Dnr 2020-000196  

Ekonomirapport 

Omsorgsutskottets beslut 

Uppdra till verksamheten att se över kostnaderna och hur man ska komma i fas. 

I övrigt godkänna ekonomirapporten.  

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomienheten har sammanställt en ekonomirapport per februari för 

omsorgsutskottets verksamheter. 

Föredragande är ekonom Stina Lindgren som går igenom den ekonomiska 

redovisningen.  

Totalt visar omsorgsutskottet ett negativt resultat av 10 680 (tkr).  

Social omsorg visar ett negativt resultat av 1 350 (tkr).  

Vård och omsorg visar totalt ett negativt resultat av 9 630 (tkr).  

Beslutsunderlag 

Månadsrapport, dok nr 124 744  
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§ 40 Dnr 2021-000073  

Årsredovisning 2020 för Nordanstigs kommun 

Omsorgsutskottets beslut 

Inga frågor finns på dagens sammanträde då det inte skett någon förändring sedan 

förra sammanträdet då utskottet fick en genomgång av årsredovisningen. 

  

Sammanfattning av ärendet 

Vård och omsorg visar ett negativt resultat med 12 816 (tkr) 

Pandemin kostade vård och omsorg totalt cirka 14 mkr. Ansökan om ersättning från 

Socialstyrelsen gjordes med 8,4 mkr för perioden till och med november. För 

ersättningsomgång ett till och med sista augusti fick kommunen 91,4 procent av 

sina kostnader ersatta. För ersättningsomgång två har kommunen beräknat att få 

ersättning med 90 procent av kostnaderna. I december uppgick de till 6 mkr och har 

inte kunnat åter sökas än. Regeringen har ännu inte fattat något beslut om vad som 

kan åter sökas för december 2020 och därefter. 

Hemtjänstens byte av utförare kostade 1,0 mkr och fanns inte budgeterat. 

De resterande 6 miljonerna som avvek från budget var personalkostnader som 

berodde på att organisationsförändringen tog längre tid än planerat, mycket på 

grund av Covid-19. En bidragande orsak var att kostnaderna för 

personalneddragningarna 2019 inte fanns i budget och därmed belastade 2020 års 

resultat. 

Den kommunala hemtjänsten överskred sin budget med 5,3 mkr. Den främsta 

orsaken var låg effektivitet. En annan orsak var att vissa små enheter med 

nödvändighet får högre kostnader. Planen är att effektivitetsfrågorna i allt väsentligt 

ska lösas 2021. 

Social omsorg visar ett positivt resultat med 1 812 (tkr)  

Beslutsunderlag 

Bokslutsrapport 2020 Social omsorg, dok nr 124780 

Bokslutsrapport 2020 Vård och omsorg, dok nr 124779 
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§ 41 Dnr 2020-000115  

Coronaviruset, Covid-19. 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef för Vård och omsorg, Karin Henningsson redogör för 

Coronavirusets inverkningar på vård och omsorg. 

Man tar prov på personalen veckovis. All personal är nu vaccinerad. De sista 

hundra personerna av personalen, båda privata och vår egen, ska ta den andra 

sprutan i nästa vecka.  

De kunder som bor hemma och har hemtjänst bokar sig själva genom 1177.  

Regionen får inte lika mycket vaccin som man blivit lovad. Det är lika i hela landet. 

Man kohortar hela tiden. För några veckor sedan visade en personal i hemtjänsten  

positivt trots att denne fått sin andra spruta i början av februari. Även om man fått 

vaccin kan man alltså fortfarande bli smittad och smitta andra.  
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§ 42 Dnr 2021-000018  

Förslag på verksamhetsbesök digitalt 

Omsorgsutskottets beslut 

Utgå från SWOT vid verksamhetsbesöken.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamheten har kommit med förslag på verksamhetsbesök för 2021. I april är 

förslaget biståndsenheten, digitalt. 

För att få inblick i hur de verksamheter man ska besöka jobbar, arbetstyngd mm 

enas man generellt om att man tar SWOT. Man får då veta vilka styrkor, svagheter, 

hinder och möjligheter som verksamheten ser. Det blir lika för alla verksamheterna.  

Beslutsunderlag    

Förslag på verksamhetsbesök 2021 för Omsorgsutskottet, dok nr 124784 
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§ 43 Dnr 2021-000102  

Driftsformer för hemtjänst 

Omsorgsutskottets beslut 

Tacka för en bra dragning. Dokumentet skickas vidare till Kommunstyrelsen för 

kännedom.  

Sammanfattning av ärendet 

Ulf Friberg, utredare, gör en dragning av den utredning som pågår om driftsformer 

för hemtjänst.  

Omsorgsutskottet beslutade 2020-06-22 (§ 63) att uppdra till verksamheten att göra 

en utredning på LOV (Lagen om valfrihet) inom hemtjänsten i kommunen.  

Det övergripande målet med uppdraget är att ge underlag för vidare diskussion för 

politiska ställningstaganden för framtidens hemtjänst i Nordanstigs kommun.  

Uppdraget är uppdelalat i tre skilda delar varav de två första redovisas vid dagens 

sammanträde.   

 

Beslutsunderlag 

Driftsformer hemtjänst, dok nr 124711  
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§ 44 Dnr 2021-000103  

Information nytt Säbo 

Omsorgsutskottets beslut 

Tacka för dragningen. Omsorgsutskottet står fast vid åsikten om att följa 

tjänstemännens förslag som är ett väl genomarbetat förslag för äldreomsorgens 

framtid i Nordanstig.      

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Karin Henningsson gör en dragning om den utredning som visat 

olika förslag på byggnation av nytt Säbo i kommunen.  
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§ 45 Dnr 2021-000110  

Patientsäkerhetsberättelse 2020 

Omsorgsutskottets beslut 

Man gick igenom patientsäkerhetsberättelsen och det fanns inga frågor.  

Godkänna dragningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Jonna Margulies, ny MAR (Medicinskt ansvarig för rehabilitering) och Anna 

Finnström MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska) går igenom 

Patientsäkerhetsberättelsen 2020.  

Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren skriva en 

patientsäkerhetsberättelse. Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och 

tydligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra 

patientsäkerheten. 

Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma 

hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har 

bedrivits i verksamhetens olika delar, och att informationsbehovet hos externa 

intressenter tillgodoses. SOSFS 2011:9 7 kap. 3 §. Patientsäkerhetsberättelsen bör 

utformas så att den kan ingå i vårdgivarens ledningssystem för patientsäkerhet. 

Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdig senast den 1 mars varje år. 

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.  

Beslutsunderlag 

Patientsäkerhetsberättelse 2020 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), Medicinskt ansvarig för rehabilitering 

(MAR)  

Fastställt av Anna Finnström, MAS och Jonna Margulies, MAR 

Daterad 2021-03-01 § HSL (2017:30)  
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§ 46 Dnr 2021-000112  

Statsbidrag 

Omsorgsutskottets beslut 

Omsorgsutskottet ger bifall till att rekvirera pengar;  

1. För kostnader till följd av satsningen Äldreomsorgslyftet. 

2. För att motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen 

om personer med demenssjukdom.  

3. I syfte att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer. 

4. I syfte att införa, bibehålla eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i 

daglig verksamhet enligt LSS. 

 

Omsorgsutskottet vill ha en återrapportering under hösten för att få veta vad man 

gjort för pengarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Karin Henningsson redogör för möjligheten att söka statsbidrag 

från Socialstyrelsen för 2021.  

Socialstyrelsen ska fördela medel till kommunerna för;  

1. Kostnader till följd av satsningen Äldreomsorgslyftet. 

2. Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen om 

personer med demenssjukdom.  

3. I syfte att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer.  

4. I syfte att införa, bibehålla eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i 

daglig verksamhet enligt LSS 

Beslutsunderlag 

Utlysning av statsbidrag till kommuner, dok nr 124801, 124802, 124803, 12804.  

Socialstyrelsen 
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§ 47 Dnr 2021-000081  

Avgiftsförändring korttidsvård 

Omsorgsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Avgiftsförändring till 310 kronor per dygn för personer som tackar nej till erbjuden 

plats i särskilt boende och befinner sig inom korttidsvården.  

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteutlåtande från Tua Eurén, enhetschef Vård och omsorg och Karin 

Henningsson, verksamhetschef Vård och omsorg, daterat 2021-02-23. 

Underlätta patientflödet med in- och utskrivningar inom korttidsvården samt 

förhindra att personer blir kvar inom korttidsvården trots att man erbjudits plats på 

särskilt boende.   

Ekonomisk påverkan 

I dagsläget förekommer ökade kostnader för köpta platser från slutenvården, då 

man har patienter kvar inom korttidsvården som inte flyttar till erbjuden 

boendeplats. 

Även ökade kostnader för hemtjänstinsatser förekommer, då man ej kan ta emot 

personer från ordinärt boende med behov av akutplats.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Avgiftsförändring till 310 kronor per dygn för personer som tackar nej till erbjuden 

plats i särskilt boende och befinner sig inom korttidsvården.   

 

Avgiftsförändring korttidsvård  

(Karin Henningsson och Tua Euréns tjänsteutlåtande, daterat 2021-02-23, dok nr 

124457)  
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§ 48 Dnr 2021-000083  

Lex Sarah utredning 

Omsorgsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att händelsen inte skickas vidare till Inspektionen för 

vård och omsorg (IVO) som en lex Sarah.  

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteskrivelse från Margareta Sjögren, utredare, daterat 2021-03-11. 

Utredning av anmälan om missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande 

inom kommunens omsorg om funktionshindrade, Lotsens boende med särskild 

service. Anmälan gäller brott mot sekretessen.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen beslutar att händelsen inte skickas vidare till Inspektionen för 

vård och omsorg (IVO) som en lex Sarah. 

 

Utredning av anmälan om missförhållande eller risk för missförhållande enligt 14 

kap. 3-6 §§ SoL och 24b-24e LSS. 

(Margareta Sjögrens tjänsteutlåtande, daterat 2021-03-11, dok nr 124759)  
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§ 49 Dnr 2020-000317  

Komplettering av utredning lex Sarah  

Omsorgsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen godkänner komplettering av utredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteskrivelse från Margareta Sjögren, utredare av lex Sarah, daterad 2021-03-08. 

 

En anmälan enligt lex Sarah gjordes till Inspektionen får vård och omsorg (IVO) 

från kommunstyrelsen den 24 februari 2021. En begäran om komplettering av 

utredningen inkom den 4 mars 2021. En komplettering av den interna utredningen 

är gjord och bifogas tjänsteskrivelsen som bilaga.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen godkänner komplettering av utredning. 

 

Begäran om komplettering IVO  

(Tjänsteskrivelse Margareta Sjögren,  daterad 2021-03-08, dok nr 124781. )  
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§ 50 Dnr 2020-000170  

Information och övriga ärenden 

Omsorgsutskottets beslut 

Tacka för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

1. Verksamhetsberättelse 2020 för Familjerådgivningen Sundsvall. 

Familjerådgivningens uppdrag är att verkställa kommunens lagstadgade skyldighet 

att tillhandahålla familjerådgivning. Man erbjuder samtalsbehandling till par, 

familjer och individer vid kriser, problem och konflikter. Timrå och Ånge 

kommuner köper 40 respektive 20% tjänst av Sundsvalls kommun. Från och med 1 

juni tog man under en period emot par från Nordanstigs kommun och från 1 

november förlängdes beslutet till 31 december 2021. (Dok nr 124622) 

 

2. Förslag till Nordanstigs Kulturstrategi 2021 - 2025 

Arbetet med att ta fram en kulturstrategi har pågått sedan hösten 2019 och delar av 

våren 2020. Ett första steg var att ta reda på Nordanstigsbornas tankar om 

kulturlivet. 

Det handlar om ett brett förankrat kulturpolitiskt program och syftet har varit att få 

en så bred förankring bland kommunens medborgare och kulturarbetare.  

Förslaget till Kulturstrategi 2021-2025 går nu ut på remiss under tiden 8 mars till 

och med 29 mars. 

Vi vill ha in så många synpunkter som möjligt från medborgare, kulturarbetare, 

kulturarrangörer med flera. 

Målet är att Kulturstrategin ska beslutas i KF den 27 september. 

(Dok nr 124630)  

      

      

      

 

 


