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§ 83 Dnr 2019-000111  

Godkännande av dagordning 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna dagordningen med nedanstående ändringar.  

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottet godkänner dagordningen med följande ändringar:  

 

Följande ärenden läggs till: 

 Riktlinjer för biståndsenheten. 

 Utökning av kostnad för tjänsteköp. 

 

Ärenden i kallelsen som utgår: 

 Ärende 11  Ansökan om utökad bemanning på Lotsen.  

 Ärende 20 Motion om förbud mot tiggeri i Nordanstigs kommun.  
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§ 84 Dnr 2019-000112  

Föregående protokoll 

Omsorgsutskottets beslut 

Föregående protokoll läggs till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande går igenom omsorgsutskottets protokoll från 2019-06-19 
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§ 85 Dnr 2019-000107  

Verksamheten informerar  

Omsorgsutskottets beslut 

Tacka för informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef  Malin Rutström informerar om att det har varit en besvärlig 

semesterperiod personalmässigt inom vård och omsorg. Det har varit mycket 

introduktioner då många vikarier hoppat av. Man har fått introducera fler 

medarbetare än vad man haft i jobb vilket blir kostsamt för verksamheten.  

Socialchef Kristina Berglund informerar om att sommaren på socialtjänsten förflutit 

bra. Man har haft en vikarie på biståndsenheten så det har fungerat bra.  

Det pågående arbetet med digitalisering går enligt plan. Man beräknar att man ska 

vara inne i datasystemet i september. 

 

.  
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§ 86 Dnr 2019-000108  

Verksamhetsuppföljning omsorgsutskottets 
verksamheter 

Omsorgsutskottets beslut 

Tacka för informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Malin Rutström och socialchef Kristina Berglund redovisar 

uppföljning av de olika verksamheterna under omsorgsutskottet, genom volymer 

och nyckeltal per juni och juli 2019. 

Vård och omsorg   

 Antal årsarbetare per månad 

 Sjukfrånvaron per månad 

 Antal beviljade hemtjänsttimmar  

 HSL antal avvikelser HSL antal fallrapporter  

 Antal besök via trygghetsringning 

 Bemanning Säbo 

 Beviljad dagverksamhet som ännu inte verkställts  

 Beviljad korttidsvård som ännu inte verkställts  

 Beviljad säbo som ännu inte verkställts  

 Daglig verksamhet antal verkställda tjänsteköp  

 Dagverksamhet äldre antal verkställda 

 Hemsjukvårdsuppdrag   

 HSL i hemtjänst 

 Kontaktpersoner LSS icke verkställda beslut 

 Kontaktpersoner SoL icke verkställda beslut 

 SOSFS, antal avvikelser  

 Gruppbostad, antal tjänsteköp 
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Forts. § 86 

 

 Social omsorg   

 Antal årsarbetare per månad 

 Sjukfrånvaro per månad 

 Antal beslut enligt LSS  

 Antal beslut enligt SoL  

 Antal beslut om ekonomiskt bistånd 

 Antal placeringar 

 Antal i skapade anställningar 

 Antal initierade av socialtjänsten 

 Antal inskrivna i KAA (Kommunala aktivitetsansvaret) 

 Antal inskrivna på kommunens flyktingenhet 

 Antal KVOT mottagna 

 Antal vuxna över 20 år på kommunens flyktingenhet 

 Antal inskrivna på Arbetsmarknadsenheten 

 

.  
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§ 87 Dnr 2019-000263  

Sammanställning av icke verkställda beslut enligt SoL 
och LSS 

Omsorgsutskottets beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

Att godkänna kvartalsrapport 2, 2019 gällande ej verkställda beslut SoL och LSS.  

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande ej verkställda 

beslut enligt SoL och LSS för kvartal 2, 2019. 

SoL ÄO, äldreomsorg. 

SoL OF, omsorg om personer med funktionsnedsättning. 

LSS OF, omsorg om personer med funktionsnedsättning. 

Finns gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum? 

Svar: Ja = 

3 ärenden gällande SoL ÄO, äldreomsorg. 

0 ärenden gällande LSS OF, omsorg om personer med funktionsnedsättning. 

Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre månader 

från datum för avbrott? 

Svar: Nej.  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige beslutar 

Att godkänna kvartalsrapport 2, 2019 gällande ej verkställda beslut SoL och LSS.  
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§ 88 Dnr 2019-000329  

Köp av korttidsplats enligt LSS 

Omsorgsutskottets beslut 

Omsorgsutskottet bifaller förslag till beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteutlåtande från Katarina Moberg daterat 2019-08-12.  

XX har sedan 2017 korttidsvistelse 2 dygn per månad i form av tjänsteköp på 

Knoppis, verksamhet för korttidsvistelse i Hudiksvall. Familjen har under 

sommaren 2019 sökt och blivit beviljad ytterligare 2 dygn, vilket innebär att de nu 

är beviljade totalt 4 dygn per månad.  

Beslutsunderlag 

Omsorgsutskottet beslutar 

Att köpa plats på korttids i Hudiksvall totalt 4 dygn per månad, till en kostnad av  

5 463 kr per dygn exkl. moms 
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§ 89 Dnr 2019-000330  

Köp av korttidsplats enligt LSS 

Omsorgsutskottets beslut 

Omsorgsutskottet bifaller förslag till beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteutlåtande från Katarina Moberg daterat 2019-08-12 

XX har sedan 2012 varit beviljad korttidsvistelse som sedan dess har varit 

verkställd av stödfamilj. X familj har dock sedan en tid tillbaka blivit av med sin 

stödfamilj och har vid uppföljning uttryckt önskemål om att få sitt beslut om 

korttidsvistelse verkställt på korttidsverksamhet i Hudiksvall.     

Nordanstigs Kommun har ingen egen verksamhet för korttidsvistelse därför har 

familjen framfört önskemål om att få beslutet verkställt på korttids för barn i 

Hudiksvall. Hudiksvall har meddelat att de kan ta emot i mån av plats och att det 

möjligen kommer att finnas en plats under hösten 2019.  

Beslutsunderlag 

Omsorgsutskottet beslutar 

Att köpa plats på korttids i Hudiksvall 3 dygn per månad, till en kostnad av 5 463 kr 

per dygn exkl. moms.  
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§ 90 Dnr 2018-000140  

Utökning av dygnskostnad 

Omsorgsutskottets beslut 

Omsorgsutskottet bifaller förslag till beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteutlåtande från Katarina Moberg daterat 2019-08-19. 

XX har sedan tidigare sökt och beviljats familjehem genom IFO, beslutet är dock 

ännu inte verkställt. XX flyttade från ”XX” i XX 190615 då de avslutade avtalet.  

X bor sedan dess på ett annat boende i väntan på familjehem genom IFO. XX där 

XX bor sedan 190615 har nu hört av sig och önskar att Nordanstigs Kommun 

godkänner en höjning av dygnskostnaden från 1 550 kr/dygn till 1 850 kr/dygn då 

de beskriver att X är krävande och önskar egen personal helst hela dagar. X blir lätt 

utåtagerande.  

Beslutsunderlag 

Omsorgsutskottet beslutar  

Att godkänna höjning av dygnskostnaden från 1 550 kr/dygn till 1 850 kr/dygn 

gällande boende för XX, på XX från och med 190822 
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§ 91 Dnr 2019-000316  

Medicinskåp till hemtjänsten 

Omsorgsutskottets beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

Att för portabla digitala medicinskåp ta ut en månadshyra på 20 kronor/månad till 

de som är i behov av sådana i ordinärt boende.  

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteutlåtande från Anna Finnström daterat 190708. 

Vård och omsorg har många kunder som är svårt sjuka och har narkotikaklassade 

läkemedel ordinerade. Idag finns digitala medicinskåp på våra Säbon som 

registrerar den personal som öppnat skåpet, och gör det möjligt att ta ut loggar för 

att se vem som har öppnat skåp.  

Nu har det uppkommit ett behov att införskaffa samma sorts skåp till de som bor i 

ordinärt boende med hemtjänst och är ordinerade narkotikaklassade läkemedel.  

Detta för att man ska upprätthålla en patientsäkerhet och göra möjligheten för stöld 

något svårare. I fall ändå stöld sker så är möjligheten att kunna utreda detta enklare 

genom att med dessa skåp kunna ta ut loggkontroller för att se vem som har vistats i 

skåpet.  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige beslutar 

Att för portabla digitala medicinskåp ta ut en månadshyra på 20 kronor/månad till 

de som är i behov av sådana i ordinärt boende.  
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§ 92 Dnr 2019-000322  

Rekvirera stimulansmedel för äldreomsorgen 

Omsorgsutskottets beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

Att rekvirera statsbidraget för 2019 avseende förstärkning av äldreomsorgen.  

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteutlåtande från Malin Rutström daterat 190718. 

2019-07-03 inkom det från socialstyrelsen anvisningar för att rekvirera 

stimulansmedel för 2019 för förstärkning av äldreomsorgen. Regeringen har gett 

Socialstyrelsen i uppdrag att under 2019 fördela medel till kommunerna för 

förstärkning av äldreomsorgen. Stimulansmedlen omfattar totalt 500 miljoner kr. 

Nordanstig kan rekvirera 599 401 kr av dessa. Medlen ska användas inom den del 

av äldreomsorgen där kommunen ser att behoven är som störst. Senast 2020-02-28 

ska redovisning skickats till Socialstyrelsen för hur medlen har använts enligt ett 

webbformulär som Socialstyrelsen skickar ut i december 2019.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen beslutar  

Att rekvirera statsbidraget för 2019 avseende förstärkning av äldreomsorgen.  
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§ 93 Dnr 2019-000327  

Arbetsintegrerande Socialt Företagande (ASF) 

Omsorgsutskottets beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

Att anta förslag till riktlinje gällande kommunens arbete med och relation till 

Arbetsintegrerade sociala företag (ASF).  

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteutlåtande från Bente Sandström daterat 2019-07-05. 

Nordanstigs kommun har under flera år arbetat framgångsrikt med tillkomst och 

utveckling av Arbetsintegrerade sociala företag genom strukturellt stöd. Genom 

avtal med Coompanion och senare andra stödinsatser regionalt via Region 

Gävleborg och Samordningsförbund Gävleborg har Nordanstig lyfts fram som gott 

exempel på arbete med ASF. På omsorgsutskottets sammanträde 190516 föredrog 

enhetschef för Arbetsmarknads- och flyktingenheten kommunens relation och 

arbete med arbetsintegrerade sociala företag och fick i uppdrag att ta fram en 

riktlinje som stöd för det fortsatta arbetet.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Att anta förslag till riktlinje gällande kommunens arbete med och relation till 

Arbetsintegrerade sociala företag (ASF).  
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§ 94 Dnr 2019-000335  

Riktlinjer för biståndsenheten 

Omsorgsutskottets beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

Att anta de nya riktlinjerna för Biståndsenheten med tillhörande standardtider för 

skälig levnadsnivå.  

Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av Omsorgsutskottet har verksamheten Social Omsorg sett över 

Biståndsenhetens riktlinjer och standardtider för skälig levnadsnivå. Målgruppen för 

riktlinjerna är biståndshandläggare som bedömer rätten till bistånd utifrån 

Socialtjänstlagen. Riktlinjerna avser inte ansökningar om insatser inom 

socialpsykiatri eller LSS. 

Syftet med riktlinjerna är att åstadkomma rättssäkerhet och samsyn när det gäller 

utredning, bedömning och tillgång till de insatser som kan ges av Biståndsenheten. 

Skälig levnadsnivå definieras inte närmare i lagen utan kan i huvudsak utläsas av 

rättspraxis. Skälig levnadsnivå innebär inte bara en nivåbestämning utan ger också 

uttryck för vilken insats som kan komma ifråga. Skälig levnadsnivå förändras 

kontinuerligt av rättspraxis, det vill säga via domar, föreskrifter och allmänna råd.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen beslutar  

Att anta de nya riktlinjerna för Biståndsenheten med tillhörande standardtider för 

skälig levnadsnivå 
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§ 95 Dnr 2019-000109  

Ekonomirapport 

Omsorgsutskottets beslut 

Utskottet godkänner ekonomirapporten men efterfrågar mer siffror från 

förvaltningen inför nästa sammanträde. Man vill ha mer detaljer på enhetsnivå för 

att kunna ha en bra dialog med tjänstemännen.  

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomienheten har sammanställt ett preliminärt delårsbokslut för 2019 för 

omsorgsutskottets verksamheter. Föredragande är verksamhetschef Malin Rutström 

och socialchef Kristina Berglund.  

Vård och omsorg visar ett negativt resultat av ca 12 000 tkr.  

Social omsorg visar ett negativt resultat av ca 2 000 tkr 
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§ 96 Dnr 2019-000123  

Budget  

Omsorgsutskottets beslut 

Förvaltningen gör en sammanställning på vidtagna åtgärder för budget i balans. 

Sammanställningen tas till kommunstyrelsen i september.  

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottet har fått i uppdrag av kommunstyrelsen 190604 att arbeta vidare 

med sina handlingsplaner för budget i balans och lämna en rapport på 

kommunstyrelsens sammanträde i augusti om hur arbetet har utvecklats.  

Verksamhetschef Malin Rutström och socialchef Kristina Berglund informerar om 

att det har varit svårt att sammanställa vad man gjort eftersom det har varit sommar 

och semestrar men att man jobbar på med åtgärder för att få ner kostnaderna. 

De sammanställer åtgärderna som får tas till kommunstyrelsen i september.  
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§ 97 Dnr 2019-000124  

Uppföljning av verksamhetens mål 2019 

Omsorgsutskottets beslut 

Verksamhetens mål skickas med som underlag till nästa sammanträde i september.  

Sammanfattning av ärendet 

Uppföljning av verksamhetens mål 2019 skjuts till nästa sammanträde då utskottet 

saknar underlag för uppföljning vid dagens sammanträde.  
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§ 98 Dnr 2016-000230  

Motion om ungdomsbesök inom äldreomsorgen. 

Omsorgsutskottets beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

Att avslå motionen med anledning av att det i kommunens nuvarande ekonomiska 

läge inte finns utrymme för att införa ungdomsbesök inom äldreomsorgen.  

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteutlåtande Eva Engström och Hans-Åke Oxelhöjd daterat 2019-07-01. 

Solveig Wiberg (SD) har lämnat en motion om ungdomsbesök inom 

äldreomsorgen. Förslaget är att Nordanstigs kommun initialt inför ungdomsbesök 

på våra kommunala boenden, för att senare utvärdera och i nästa skede införa en 

pott för alla äldreboenden, kommunala och fristående, att söka medel för 

ungdomsbesök ur. Vidare föreslår hon att kommunstyrelsen får i uppdrag att 

återkomma med tidplan och budget för införandet av ungdomsbesök i Nordanstigs 

kommun. 

Verksamhetens yttrande. Stockholms Stad startade 2012 ett projekt 

”Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden”. Målet med projektet var att erbjuda 

äldre personer på vård- och omsorgsboenden ett större utbud av meningsfulla 

aktiviteter på helgerna. Man ville också ge unga människor en möjlighet att prova 

på att arbeta inom äldreomsorgen. Utvärderingen av projektet visade att projektet 

varit väldigt uppskattat; de äldre har erbjudits trevliga och meningsfulla aktiviteter 

även på helgerna och det har skapat kontakt mellan generationerna. Ungdomarna 

fick en mer positiv bild av äldreomsorgen än de hade innan och närmare 40 % 

kunde också tänka sig att fortsätta arbeta inom äldreomsorgen efter gymnasiet. 

Idag har Nordanstigs kommun ett antal platser inom äldreomsorgen för sommarjobb 

för ungdomar. Ungdomarna har även möjlighet att komma kontakt med 

äldreomsorgen via prao-platserna i högstadiet. Med kommunens nuvarande 

ekonomiska läge så bedömer verksamheten att det i nuläget inte finns utrymme för 

att bevilja motionen..  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige beslutar  

Att avslå motionen med anledning av att det i kommunens nuvarande ekonomiska 

läge inte finns utrymme för att införa ungdomsbesök inom äldreomsorgen.  
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§ 99 Dnr 2017-000070  

Motion om att häva inflyttningsstoppet på 
Hagängsgården. 

Omsorgsutskottets beslut 

Fullmäktige beslutar 

Att motionen anses besvarad då förslaget om att häva inflyttningsstoppet på 

Hagängsgården kan anses vara inaktuellt. )  

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteutlåtande Eva Engström och Hans-Åke Oxelhöjd daterat 2019-07-02. 

Solveig Wiberg (SD) har lämnat en motion där hon föreslår att fullmäktige beslutar 

att inflyttningsstoppet på Hagängsgården hävs samt att Hagängsgårdens tomma 

lägenheter öppnas för särskilt boende, oavsett om konsultutredningen är klar eller 

inte. 

Verksamhetens yttrande 

Ärendet om förändringar på Hagängsgården i Harmånger har under en period för 

några år sedan varit föremål för många synpunkter och starka känslor. 

Politiken beslutade för ett par år sedan att E-huset skulle byggas om till 

Trygghetsbostäder och en lägenhet gjordes helt klar under 2018 och användes som 

en visningslägenhet.  

Idag är etapp 1 i beslutet om att bygga om E-huset till Trygghetsboende genomfört. 

13 lägenheter är klara och nio av dem är redan uthyrda.  

Hagebo är kvar som särskilt boende och inga planer finns på förändringar av det. 

Med detta föreslår verksamheten att motionen kan anses besvarad.  

Beslutsunderlag 

Fullmäktige beslutar 

Att motionen anses besvarad då förslaget om att häva inflyttningsstoppet på 

Hagängsgården kan anses vara inaktuellt.  
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§ 100 Dnr 2017-000071  

Motion om att införa vakgaranti i Nordanstigs kommun. 

Omsorgsutskottets beslut 

Fullmäktige beslutar 

Att motionen anses besvarad då rutiner för vård av brukare i livets slutskede finns 

inom omsorgens verksamheter.  

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteutlåtande Eva Engström och Hans-Åke Oxelhöjd daterat 2019-07-02. 

Solveig Wiberg (SD) har lämnat en motion där hon föreslår att fullmäktige beslutar 

att en vakgaranti med tydliga rutiner ska tas fram och införas inom äldreomsorgen i 

Nordanstigs kommuns regi, för att ingen ska behöva vara ensam de allra sista 

timmarna i livet. 

Verksamhetens yttrande 

Vård i livets slutskede bygger ofta på stora insatser från närstående. Det är därför 

viktigt att vården utformas i samråd med personen och dennes närstående. 

Information erbjuds om vilka möjligheter som finns och personens och dennes 

närståendes önskemål beaktas så långt det är möjligt. 

Rutiner för detta finns redan inom omsorgen och verksamheten föreslår att 

motionen därmed kan anses besvarad.  

Beslutsunderlag 

Fullmäktige beslutar 

Att motionen anses besvarad då rutiner för vård av brukare i livets slutskede finns 

inom omsorgens verksamheter.  
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§ 101 Dnr 2018-000111  

Nulägesrapport - Genomförande av tillväxtstrategi för 
Nordanstigs kommun 

Omsorgsutskottets beslut 

  

Sammanfattning av ärendet 

Inget att rapportera vid dagens sammanträde från Nulägesrapport - Genomförande 

av tillväxtstrategi.  
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§ 102 Dnr 2017-000461  

Rapporter/information 

Omsorgsutskottets beslut 

Tacka för informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Rapport om färdtjänst- och riksfärdtjänstens utveckling perioden januari till 

juni 2019 

Enligt gällande avtal mellan Nordanstigs kommun och Region Gävleborg om 

överlåtelse av uppgifter enligt Lag om färdtjänst (1997:736) och Lag om 

riksfärdtjänst (1997:735) ska en rapport gällande verksamhetens utveckling lämnas 

till kommunen varje halvår. 

Av bifogad statistik för färdtjänsten och riksfärdtjänsten framgår nettokostnaden för 

trafiken, antal resor och snittkostnad per resa. Som jämförelse redovisas 

motsvarande statistik för samma period år 2018.  

Från 1 juni 2019 infördes nya regler för färdtjänst och riksfärdtjänst. Bland annat 

får färdtjänst nyttjas för resor inom hela Gävleborgs län.  
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§ 103 Dnr 2019-000110  

Information och övriga ärenden 

Omsorgsutskottets beslut 

Tacka för informationen. I övrigt ge uppdrag till förvaltningen att komma med en 

tidsplanering för införandet av geografisk indelning av hemtjänsten. Ordförande tar 

sedan tidsplaneringen med till KS.  

Sammanfattning av ärendet 

LOV information 

Verksamhetschef Malin Rutström informerar om att kommunstyrelsen tagit ett 

beslut om att införa utförd tid som grund för ersättning i LOV. 

Det är också beslutat att man ska indela kommunens hemtjänst enligt LOV i fyra 

geografiska hemtjänstområden under tiden 07.00 – 22.00, Hassela Bergsjö, Gnarp 

och Harmånger.  

Man har också börjat diskutera om man ska ha en och samma ersättning för service 

och omvårdnad.  

En revidering av förfrågningsunderlaget pågår.  

Rengöring av hörapparater 

Carina Ohlson vill informera om att hon haft som förslag på möte med 

pensionärsrådet att det ska finns personal på alla särskilda boenden och inom 

hemtjänsten med kompetens att göra ren hörapparater. Det bör säkerställas att det 

finns. Frågan skjuts till verksamhetschefen för vård och omsorg.  

Informationsdag 

Carina vill också informera om att hon tog upp som förslag till rådet för 

funktionshindersfrågor att ha en informationsdag för skolorna där 

funktionshindrade pratar och berättar om hur det är att vara funktionshindrad. Rådet 

skulle fundera över frågan.  
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§ 104 Dnr 2019-000077  

Verksamhetsbesök omsorgsutskottet 

Omsorgsutskottets beslut 

      

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottet har en plan att under året besöka vissa verksamheter.  

Vid dagens sammanträde gör omsorgsutskottet ett studiebesök på Lotsen och 

Storgatans aktivitetscenter.  

      

      

      

 

 


