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§ 61 Dnr 2019-000111  

Godkännande av dagordning 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna dagordningen med redovisade ändringar.  

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottet ska fastställa dagordningen. 

 

Följande ärende utgår: 

Ärende 15 i kallelsen - Motion om att öka uppmärksamheten om kvinnlig 

könsstympning. 

 

Följande extraärenden anmäls: 

Sandra Bjelkelöv (SD) Ersättning för Covid-team.  

Sandra Bjelkelöv (SD Undersköterskeutbildning.  

  

Extraärendena tas upp under rubriken "Information och övriga ärenden. Se § 75.  
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§ 62 Dnr 2019-000112  

Föregående protokoll 

Omsorgsutskottets beslut 

Föregående protokoll läggs till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottet går igenom protokollet från 2021-04-12.  

Beslutsunderlag 

Föregående protokoll, dok nr 125683.  
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§ 63 Dnr 2020-000195  

Verksamhetsinformation 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Socialchef Kristina Norberg och verksamhetschef Karin Henningsson föredrar 

ärendet och redovisar en sammanställning av aktuella ärenden från Social omsorg 

och Vård och omsorg. 

 

Verksamhetschef Karin Henningsson informerar från Vård och omsorg: 

 Pågående arbete mellan Korttids, Hemtjänsten (HTJ) och Hälso och 

sjukvården (HSL) angående trygg hemgång, Syftet är att kvalitén och 

insatserna skall bli rätt gentemot brukaren.  

 Pågående arbete av en uppföljningsmall av HTJ och Särskilt boende 

(SÄBO) insatser. Detta i syfte att stödja och hjälpa bistånd med 

uppföljning av beslut.    

 En arbetsgrupp undersöker aktivt Aktivitetstavlor, mjukvara och hårdvara.  

 Byte av alla nyckelgömmor är igång.  

 

 Bergesta och registret för Beteendemässiga och psykiska symptom vid 

demens (BPSD). 

Information om Bergestas förbättringsarbete med att använda sig av 

statistik från inlagda personregistreringar i BPSD registret. 

Bergesta och vård och omsorgsboenden från Trollhättan och Skellefteå har 

tillsammans med registerhållaren träffats via teams sedan januari. Utifrån 

sina egna verksamheters utdata har man valt olika områden i 

förbättringsarbetet. 

Bergesta har av sin insamlade statistik på de personregistreringar som gjorts 

i verksamheten upptäckt obehandlad fysisk smärta genom att använda 

smärtskattningsinstrument vid varje registrering. Tidigare har användandet 

av instrumentet inte varit rutin men nu görs smärtskattning med 

instrumentet Abbey Painscale vid varje registrering.   

Efter ett mycket bra arbete med detta kommer nu BPSD registret att bjuda 

samtliga brukare och personal på Bergesta på tårta! 

Arbetssättet ska spridas vidare i övriga verksamheter inom vård och omsorg 

som har avtal och arbetar enligt BPSD registret. 
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 HTJ rullar på med övergången Från Mitt Liv.  

 En arbetsgrupp jobbar med framtidens kommunala hemtjänst.  

En enad samlad kommunal hemtjänstgrupp, där vi ser samordningsvinster 

med delad information, bilar vikarieanskaffning osv. 

 

Socialchef Kristina Norberg informerar från Social omsorg: 

 

 Individ och familjeomsorg (IFO)- Rekrytering: 

En (1) socialsekreterare verkställighet Barn och familj (BoF). Vikariat till 

sista december. Börjar sista veckan i maj. 

En (1) behandlare öppenvård missbruk. Tillsvidareanställning. Börjar 

mitten av juli. 

En (1) socialsekreterare familjerätt/familjehem. Intervju har hållits och 

anställning klar. Börjar arbete 21 juli.  

Intervjuerna har hållits tillsammans med fackliga och en medarbetare från 

arbetsgruppen. 

En annons ute för rekrytering av chef BoF. 

Personalfrågor arbetas med utifrån olika aspekter. Rehabilitering, 

utbildningar, arbetsmiljö. 

 

 Feriearbete 2021 

Även i år kom en statlig satsning för ytterligare platser till feriearbete. 

Nordanstigs kommun kommer inte kunna ta del av den då det inte finns 

platser i den kommunala verksamheten till fler unga. Vi har sökande som är 

behöriga som skulle vara bekänt av att få ett feriearbete i sommar. 

Förfrågan och dialog med kommunens ledningsgrupp har förts angående 

detta. 

 

 Flyktingmottagande 

Under maj månad aviseras ett mottagande om 7 personer till Nordanstig 

inom ramen för vårt kommuntal på 15 personer. Det är 30 kvotflyktingar 

som just nu vistas i läger i Libanon som kommer till 4 kommuner i 

Gävleborg varav Nordanstig är en av dessa 
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 Arbetsförmedlingens närvaro på lokalt kontor samt samarbete 

Arbetsförmedlingen önskar hyra i andrahand av kommunen i stället för 

direkt av Nordanstigs Bostäder AB. Vi för fortsatta diskussioner med dem. 

Arbetsförmedlingen för en löpande dialog med oss i kommunen om 

reformeringen av deras uppdrag. Tydligare framstår nu effekterna av den 

och kommunernas roll minskar i arbetsmarknadspolitiken enligt 

Januariöverenskommelsen där fristående aktörer har den stora rollen i 

kontakten med sökande.  

 

 Vaccination Arbetsmarknadsenheten (AME)/Flykting 

Enheten försöker nå ut till alla grupper, framförallt nyanlända, om vikten av 

att vaccinera sig. Vi skickar ut skriftligt material, länkar till rörlig 

information samt påtalar i alla möten med våra deltagare vikten av att 

vaccinationer gör skillnad i bekämpningen av pandemin.  

 

 React-EU 

Utlysningen om Europeiska socialfonden (ESF)-medel till insats för de som 

blivit drabbade av Coronapandemin informerade vi om vid förra 

Omsorgsutskottet. Utlysningen avbryts nu av ESF men den kommer 

troligen anpassas så att fler grupper kommer att kunna delta. Den 

information som vi fått är att inriktningen för hur medlen kan fördelas kan 

komma att breddas vilket i så fall kan möjliggöra för fler att söka. 

 

 Bistånd 

Tillförordnad (TF) Biståndschef är Ingela Sjökvist fram till sista maj då 

enhetschef Kristina Ersson återgår till ordinarie tjänst. 

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. 
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 Systemförvaltare 

Avvikelsesystem klart. Väntar på införandet på webben genom 

webbredaktionen.  

 Taligenkänning 

En möjlighet för handläggare att ”prata in” sin dokumentation. Påbörjat 

arbete med systemförvaltare att genomföra en testperiod för 5 handläggare. 

Enligt utredning av Sveriges kommuner och regioner (SKR) så minskar 

dokumentationstiden med 30% jämfört med vanlig handläggning.  

Kostnad per handläggare ca 2000 kr /månad.  5 handläggare har anmält 

intresse och är nu registrerade att starta. Bokade tider för utbildning finns 

för att kunna använda mjukvaran.  

 

 Loggkontroller  

RiksKir genomförda avvikelser följs upp med samtal och eventuella 

åtgärder vid behov.  

 

 Omorganisation 

Den grova strukturen är nu fackligt förhandlad och beslutad. Det blir tre 

enheter med tre chefer. Enheterna är: 

1. AME, flyktingenheten och försörjningsstöd. (Chef Bente Sandström) 

2. Vuxen: vuxenhandläggning, biståndsenheten och öppenvård missbruk. 

(Chef Kristina Ersson) 

3. Barn och Familj: utredning, familjerätt/familjehem, verkställighet, 

familjecentral, mottagning och öppenvård BoF (Chef- rekrytering pågår)  
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Fortsatt arbete pågår med diskussioner angående fördelning av budget samt 

personal. HR är inkopplad i vissa delar.  

Lokal frågan har lyfts med verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd och 

fortsatt arbete pågår i detta.  

Arbetsgrupper fortsätter sitt deltagande och bidrar med mycket kunskap för 

att genomförandet ska fungera på ett bra sätt.  

Planerade informationsmöten är bokade med hela Social omsorgs (SO) 

personal varannan månad fram till december. 

Administratör IFO planeras att läggas direkt under verksamhetschef. 

Facklig samverkan har genomförts. 

 

 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsinformation Social omsorg, dok nr 125911 

Verksamhetsinformation Vård och omsorg, dok nr 125802 
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§ 64 Dnr 2021-000054  

Verksamhetsuppföljning  

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

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 Karin Henningsson föredrar 

ärendet och redovisar uppföljning av verksamheterna under omsorgsutskottet per 

april 2021. 

 

Socialchef Kristina Norberg föredrar månadsuppföljning för 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 och försörjningsstöd. 

Personalmässigt så har verksamheten (IFO) en del sjukdom samt att det fattas 

personal på några tjänster. Fyra tjänster har annonserats under mars och alla fyra 

tjänster är nu tillsatta. två vikariat och två fasta tjänster. Vikariaten är fram till sista 

december och har tillsatts som en arbetsmiljöåtgärd. 

Ökat inflöde på både vuxen och barn gällande orosanmälningar/aktualiseringar ger 

ett ökat placeringsbehov kopplat till en sämre fungerande öppenvård BoF samt 

missbruk beroende på frånvaro på grund av sjukdom samt delvis icke metodikstyrda 

insatser. Dock arbetar personal utifrån förutsättningar med hög motivation och en 

vilja att ge medborgarna en hög kvalitet på de insatser som ges. 
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Åtgärder till avvikelser i månadsresultat 

Ett vikariat på vuxen myndighetsutövning har tillsatts under början av april för att 

stärka upp utifrån sjukdom. En tjänst på öppenvården missbruk har tillsatts (arbete 

påbörjas i mitten av Juli) för att lättare kunna genomföra hemmaplanslösningar och 

därmed kunna minska kostnader genom att korta placeringar eller att arbeta mer 

förebyggande. 

Planeringsdag för öppenvård BoF är bokad till den 21/5 där diskussion om 

metodikstyrda insatser och analys av behov kommer att genomföras. Planering för 

utbildningsåtgärder ska diskuteras. 

Ytterligare ett vikariat till sista december har tillsatts inom handläggning 

verkställighet BoF. Påbörjas i slutet av maj.  Arbetsmiljö skäl i första hand men det 

ger även personalen en möjlighet att arbeta mindre akut styrd och planera vården 

samt göra uppföljningar på ett mer effektivt sätt. Det i sin tur ger en möjlighet att 

förkorta placeringar och minska kostnader. 

Diskussioner och utredning om möjligheter pågår gällande: 

HVB hem missbruk i egen regi - i kombination med AME samt öppenvården 

missbruk. Utifrån en snabb kalkylering kan minskning av kostnader ligga mellan 

1,2-1,5 mkr /år. 

Samarbete med Vård och omsorg (VoO) gällande: 

Boende stöd vuxna med både psykiatri och missbruk ofta kopplat till hemlöshet. 

Utredande insats för att kunna ge bästa möjliga insatser långsiktigt. 

Stödboende ungdomar - kalkyl räknat på 3 ungdomar/år ger en minskning av 

kostnader med ca 930tkr. 

Fortsatt arbete med omorganisationen pågår utifrån handlingsplan. 

 

Personal 

Antal årsarbetare 

Antal årsarbetare ligger ganska stadigt genom året.  Under april har ytterligare 

anställningar gjorts för att stabilisera Individ och Familjeenheten utifrån 

arbetsmiljöaspekter samt att kunna sänka kostnader. 

 

Sjukfrånvaro per månad 

Sjukfrånvaro har funnits inom Individ och Familjeenheten samt Bistånd vilket 

delvis beror på hög arbetsbelastning. Nyanställningar samt utökning har gjorts för 

att stabilisera enheterna utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. 
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Verksamhetens volymer 

 

Antal beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) 

En ökning av inkommande aktualiseringar har skett och därmed beslut på insatser. 

Ett samarbete med VoO kommer att ske för att kunna ge bättre underlag för 

uppföljningar av insatser för biståndshandläggare. 

 

Antal obehandlade Säboansökningar 

En (1) obehandlad Säbo ansökan för mars månad. 

 

Behandlade säboansökningar 

Tre (3) st. 

Antalet beslut avser Säbo Äldreomsorg. 

 

Antal hushåll med långvarigt försörjningsstöd 

Femtio (50) hushåll med ekonomiskt bistånd över 12 månader, varav 30 över 24 

månader. 

 

Antal nybesök gällande ansökan om försörjningsstöd 

Åtta (8) nybesök under månaden. 

 

Antal i skapade anställningar inklusive utbildningskontrakt 

Antalet deltagare i skapade anställningar ligger nu under budget. 

Arbetsförmedlingens ändrade arbetssätt och deras överproduktion av Extratjänster 

och Introduktionsjobb under 2020 har stoppat denna typ av möjlighet för 

långtidsarbetslösa under detta år. Vi söker andra lösningar för de individer som 

omfattas av ekonomiskt bistånd. 
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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 finns svårigheter att ha kontakt med 

handläggare vid Arbetsförmedlingen gällande samråd enligt SoL 4:4 där AF har 

annan planering samt att vissa ärenden är av tillfällig karaktär (försenade a-

kasseutbetalningar) på IFO med anledning av Corona. Till viss del har antalet 

hushåll minskat. 

 

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. 19 kvinnor och 

17 män är registrerade. Nordanstig skall enligt lagstiftning och fastlagd planering ta 

emot 15 anvisade personer från Migrationsverket 2021. Utöver dessa kommer 

egenbosatta, sekundärinflyttade och anhöriga. Under maj månad har vi fått 

avisering om ett mottagande på 7 personer som avräknas årets kommuntal. 

 

Antal KVOT mottagna 

Kvotmottagna personer är direktinresta från annat land och har uppehållstillstånd 

klart. 30 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 vi troligen kommer ta emot några av under 

maj månad enligt en förhandsavisering. 
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Antal vuxna över 20 år på kommunens flyktingenhet 

Av de inskrivna på Flyktingenheten är totalt 18 personer över 20 år där 1 är över 65 

år.  Dessa har olika integrationsinsatser från Arbetsförmedlingen och kommunen. 

 

Antal inskrivna på Arbetsmarknadsenheten 

Enheten har liknande antal deltagare jämfört med föregående månad. Verksamheten 

omfattar 55 kvinnor och 42 män, vi har 6 som är nyinskrivna och 7 avslutade sedan 

föregående månad. Den minskade volymen deltagare den senaste tiden har efter vår 

analys i stor grad berott på att Arbetsförmedlingen i princip endast anvisar sina 

sökande till utbildningsinsatser och privata kompletterande aktörer som följd av 

myndighetens reformering. I detta är vi kommuner förhindrade att delta och bidra 

till de arbetssökandes utveckling. 

 

 

Verksamhetschef Karin Henningsson föredrar månadsuppföljning för Vård och 

omsorg 

 

Budgetuppföljning - analys samt åtgärder 

Hemtjänsttimmar, prognos - 4 500 tkr 

På grund av Covid-19 och stängda dag och dagliga verksamheter har de 

biståndsbedömda insatserna med social samvaro ökat vilket medför ökade 

hemtjänsttimmar. Prognosen är ca 10 000 timmar mer än budgeterade timmar. Detta 

är inget verksamheten kan påverka. 

Åtgärd 

Biståndsenheten behöver arbeta med kontinuerlig uppföljning och göra nya 

bedömningar i samband med att dag och dagliga verksamheter öppnar upp. 

 

Vårdområde 1, prognos + 1 000 tkr. 

Stort överskott på grund av stängda dagliga verksamheter, Covid-19. 

Åtgärd 

Hanteras i verksamheten. 
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Vårdområde 2, prognos - 1 800 tkr (Covid 1 400 tkr) 

Sörgården och Bålle dras med stora släpande kostnader för OB och 

övertidsersättning från decembers Covid utbrott, ca 1,1 milj. Omorganisation av 

personals beteende tar tid vilket medför ca 900 tkr över budgeterat. Trenden i 

personalkostnader går varje månad åt rätt håll verksamheten utvecklar arbetssätt för 

att bli effektivare och kunna hamna i budgetram. 

Överskott på dagverksamheten på grund av stängd verksamhet, Covid-19 

Åtgärd 

Hanteras i verksamheten. Man jobbar aktivt med ett nytt personal tankesätt.  

 

Vårdområde 3, prognos - 1 200 tkr 

Omorganisation av personals beteende tar tid vilket medför ca 900 tkr över 

budgeterat.  

Trenden i personalkostnader går varje månad åt rätt håll verksamheten Utvecklar 

arbetssätt för att bli effektivare och kunna hamna i budgetram 

Åtgärd 

Hanteras i verksamheten. Man jobbar aktivt med ett nytt personal tankesätt.  

 

Vårdområde 4, - 1 900 tkr (Covid 970 tkr) 

Låg effektivitet i hemtjänsten. Man har tappat många brukare med stor vårdtyngd 

till Säbo.   

Omorganisation av personals beteende tar tid vilket medför ca 900 tkr över 

budgeterat.  

Trenden i personalkostnader går varje månad åt rätt håll verksamheten Utvecklar 

arbetssätt för att bli effektivare och kunna hamna i budgetram. 

Åtgärd 

Hanteras i verksamheten. Man jobbar aktivt med ett nytt personal tankesätt.  

 

Summa - 3 850 tkr (Covid - 2 650 tkr) 
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Utmaningar/framgångar 

 Vi befarar att hemtjänsttimmarna kan komma att öka ännu mer. 

 Hopslagning av hemtjänst till en grupp, framgångsfaktor. 

 Omorganisationen börjar sätta sig och upplevs positiv, tar dock tid att ändra 

väl inrotade arbetssätt. 

 Ny välfärds teknik kommer hjälpa till att hålla nere kostnader och avlasta 

personal. 

 

 

Sjukfrånvaro per månad 

Något lägre sjukfrånvaro, effekt av vaccinering och lägre samhällssmitta i 

Nordanstig 

 

Verksamhetens volymer 

Bemanning Säbo inkl. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(LSS), Lotsen och korttids. 

Man har 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 

Ca 30 timmar är kopplade till covid-19, ökning av timmar beror på isolering och 

stängd dag och dagligverksamhet 

 

Hemsjukvårdsuppdrag  

118 st 

 

HSL i hemtjänst, timmar/månad 

136 tim 

Kommunal Htj : Harmånger 31.66 Hassela 15.38 

Mitt Liv 35,21 

Drakstaden 54,19 
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Vårddygn korttids 

Bållebo korttidsboende 

Budgeterat för 390 vårddygn/April utifrån 13 korttidsplatser. Beläggningen har 

varit 292 vårddygn. Diff -98 dygn. 

Under April månad märkt av en ökning av behov jämfört med Mars månad. 

 

Beviljade korttidsvård som har verkställts 

Under månaden 16 verkställda korttidsbeslut. 

 

Effektivitet Hemtjänst 

Harmånger har tappat fler brukare och har svårt med effektiviteten 

Hassela har tappat en del brukare. 

 

Kontaktpersoner SoL, antal med beslut och icke verkställda beslut 

I april månad har 26 personer verkställda beslut gällande kontaktperson SoL. 

 

Beviljad dagverksamhet (ÄO) som ännu inte verkställts 

Två icke verkställda beslut, planerade att verkställas under april månad framflyttade 

till maj månad. Dagverksamheten arbetar med uppsökande verksamhet under maj 

månad med fokus på utevistelse och besök i Albackens lokaler av ett fåtal kunder 

som självständigt kan ta sig till lokalen. 

 

Beviljad korttidsvård som ännu inte verkställts 

Ingen kö till korttidsvården under april månad, alla beslut verkställda. 

 

Beviljad säbo som ännu inte verkställts 

En (1) brukare är erbjuden lägenhet och har tackat ja. 

En lägenhet tom från 2021-04-16 men som ska renoveras, ej ledig ännu, kommer 

förhoppningsvis att kunna erbjudas under maj. 
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Daglig verksamhet, antal verkställda tjänsteköp 

Ingen förändring. 

 

Dagverksamhet äldre antal verkställda 

April månad 20 personer beviljade och verkställda beslut. Verksamheten ser en 

minskning av beviljade beslut, om det är på grund av pandemin eller minskat behov 

är svårt att säga. När verksamheten har möjlighet att öppna som tidigare kan vi göra 

en bedömning. 

Två icke verkställda beslut som Albackens personal startar upp i Maj månad. 

 

Kontaktpersoner LSS, antal med beslut och icke verkställda beslut 

I april månad har vi 17 verkställda beslut gällande kontaktperson LSS. Vi har ett 

beslut som inkom i april månad och som ännu inte är verkställt. 

 

Kontaktpersoner LSS, icke verkställda 

Ett beslut om kontaktperson enligt LSS har inkommit under april månad. Har ännu 

ingen tilltänkt för uppdraget, flera är dock tillfrågade men har ännu inte hittat någon 

intresserad. 

 

HSL, antal avvikelser 

Det låga antalet avvikelser kan tyckas vara bra. Dock ställes frågan här likt 

fallavvikelser om mörkertal kan finnas. Var månad är det övervägande SÄBO som 

står för läkemedelsavvikelser, enstaka månad förekommer en från hemtjänst. Då ny 

avvikelse modul snart kommer att införas med en annan tillgänglighet kanske fler 

läkemedelsavvikelser kommer att skivas även av hemtjänsten 
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HSL, antal Fallrapporter 

Fallen är till största del rapporterade från SÄBO, jämt fördelat av alla tre. Dock är 

ett visst antal skrivna av nattpatrullen. Det ställer frågan om det finns ett mörkertal 

av ej rapporterade fall dagtid? Eller har man en högre tendens till fall nattetid? 

Finns två individer som har mer än två fall denna månad så fallutredning med 

fallanalys kommer att utföras av MAS som även kallar alla berörda professioner till 

tematräff efter samtycke av individen för att hitta åtgärder så att fall kan minska. 

MAS och MAR har även påbörjat arbete med att få till riktlinjer till ett preventivt 

arbete gällande fall då det i dag saknas i kommunen. Arbetsgrupp med alla 

professioner kommer att skapas. 

 

SOSFS, Antal avvikelser 

8 st avvikelser varav 6 st är fall. 2 st SOL avvikelser gällande boende som varit 

utåtagerande mot andra boende och personal utifrån sin sjukdomsbild 

 

Beslutsunderlag 

Månadsrapport Vård och omsorg, dok nr 125838 

Månadsrapport Social omsorg, dok nr 125883 

 

      

      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Omsorgsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(32) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-17 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 65 Dnr 2020-000196  

Ekonomirapport 

Omsorgsutskottets beslut 

Tacka för redovisningen. 

Verksamheterna har kvar sina uppdrag att se över kostnaderna och komma ner i 

ram.  

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomienheten har sammanställt en ekonomirapport per april för 

omsorgsutskottets verksamheter.  

Föredragande är ekonom Stina Lundin som går igenom den ekonomiska 

redovisningen.  

Totalt visar omsorgsutskottet ett negativt resultat av 5 850 tkr. 

Social omsorg visar ett negativt resultat av 2 000 tkr.  

Vård och omsorg visar ett negativt resultat av 3 850 tkr. 

 

Beslutsunderlag 

Månadsrapport, dok nr 125836 
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§ 66 Dnr 2021-000055  

Statistik Arbetsmarknad 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna statistiken.  

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsmarknadsstatistik för Gävleborgs län från arbetsförmedlingen för mars och 

april 2021. 

 

Inskrivna arbetslösa i mars ålder 16-64 år i Gävleborg 10,6 %. 

Inskrivna arbetslösa i april ålder 16-64 år i Gävleborg 10,2 %. 

Inskrivna arbetslösa i mars ålder 16-64 år i Nordanstig 8,1 %. 

Inskrivna arbetslösa i april ålder 16-64 år i Nordanstig 7,9 %. 

Inskrivna arbetslösa i mars ålder 18-24 år i Nordanstig 17,3 %. 

Inskrivna arbetslösa i april ålder 18-24 år i Nordanstig 16,9 %. 

Inskrivna arbetslösa i mars utrikesfödda i Nordanstig 25,9 %. 

Inskrivna arbetslösa i april utrikesfödda i Nordanstig 25,7 %. 

 

Omsorgsutskottet konstaterar att statistiken är oroande. Det är hög arbetslöshet för 

unga. 

 

Beslutsunderlag 

Månadsdata från arbetsförmedlingen, dok nr 125364 och 125870 

Thomas Lundberg, Region Gävleborg 
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§ 67 Dnr 2021-000116  

Arbetsskador och tillbud   

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Karin Henningsson redovisar arbetsskador och tillbud bland 

personalen inom vård och omsorg för händelseperiod 2021-01-01 - 2021-04-30.  

Övervägande handlar olycksfallen och tillbuden om hot och våld och 

överansträngning.  

 

Beslutsunderlag 

Översikt över händelser Nordanstigs kommun, dok nr 125787 
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§ 68 Dnr 2021-000218  

Hemställan om utökad budget 

Omsorgsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

1. Godkänna ett prognostiserat underskott för 2021 om 4 500 tkr och som räknas av 

mot budgeterat resultat för 2021 för biståndsbedömda insatser i hemtjänsten. 

2. Corona relaterade kostnader och prognos särredovisas och rapporteras vid 

delårsbokslut 2021.  

Omsorgsutskottet vill dessutom ha ett skriftligt uttömmande underlag varför 

kostnaderna har ökat. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteutlåtande från Karin Henningsson, verksamhetschef för Vård och omsorg 

och Erik Hedlund, kommunchef, daterat 2021-05-07. 

Kommunens dag och dagliga verksamheter är stängda på grund av Covid-19 och 

dess restriktioner. Det har inneburit att de biståndsbedömda insatserna med social 

samvaro ökat. Det medför ökade hemtjänsttimmar. Prognosen är ca 10 000 timmar 

mer än budgeterade timmar.   

Detta är inget vård och omsorgsverksamheten kan påverka då de skall stå för 

verkställigheten utifrån myndighetens beslut.  

Viktigt att ta med i beaktning om restriktionerna lättar och verksamheten kan öppna 

upp igen att biståndsenheten då gör skyndsamma uppföljningar och ändrar besluten 

efter dåvarande behov. 

Under mötets gång föredrar verksamhetschef Karin Henningsson ärendet och 

reviderar den föreslagna siffran från ursprungligen 5 tkr till 4,5 tkr, efter 

överläggning med ekonom Stina Lundin.  
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Godkänna ett prognostiserat underskott för 2021 om 4 500 tkr och som räknas av 

mot budgeterat resultat för 2021 för biståndsbedömda insatser i hemtjänsten. 

2. Corona relaterade kostnader och prognos särredovisas och rapporteras vid 

delårsbokslut 2021.   

(Karin Henningsson och Erik Hedlunds tjänsteutlåtande, daterat 2021-05-07. 

Hemställan om utökad budget, dok nr 125762).  
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§ 69 Dnr 2021-000187  

Information om hemställan om utökad budget 

Omsorgsutskottets beslut 

Tacka för informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Socialchef Kristina Norberg ger en sammanfattning av ärendet Hemställan om 

utökad budget till nämnd. Ärendet har tagits tidigare i Sociala myndighetsnämnden 

och skickats vidare till Kommunstyrelsen.   
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§ 70 Dnr 2021-000189  

IBIC (Individens behov i centrum) 

Omsorgsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att införa arbetssättet IBIC för socialtjänsten i att 

identifiera och beskriva individens behov, resurser, mål och resultat, med start 

2021-10-01 för nyinkomna ärenden.  

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteutlåtande från Karin Henningsson,  verksamhetschef för Vård och omsorg 

och Erik Hedlund, kommunchef, daterat 21-04-28. 

Vård och omsorgs dokumentations verksamhetssystem procapita ersattes under 

våren 2021 till nya Life Care utförare som stödjer arbetssättet IBIC.  

IBIC bidrar till tydligare handläggning, ökad delaktighet och rättssäkert för den 

enskilde samt att den enskilde får sitt behov av hjälp och stödinsatser tillgodosett i 

sitt dagliga liv.  

IBIC är en övergripande process som genomsyrar hela socialtjänstens arbetssätt 

med ett gemensamt språk.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen beslutar att införa arbetssättet IBIC för socialtjänsten i att 

identifiera och beskriva individens behov, resurser, mål och resultat, med start 

2021-10-01 för nyinkomna ärenden.   

(Karin Henningsson och Erik Hedlunds tjänsteutlåtande, daterat 21-04-28.  

IBIC, individens behov i centrum, dok nr 125589). 
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§ 71 Dnr 2021-000184  

Omvårdnadsstipendium 2021 

Omsorgsutskottets beslut 

Omsorgsutskottet beslutar att en (1) elev tilldelas omvårdnadsstipendiet 2021.    

 

Sammanfattning av ärendet 

Följande riktlinjer gäller, antagna av kommunstyrelsen 2015-04-09 § 104: 

1. Stipendiet ska avse elever skrivna i Nordanstigs kommun, från gymnasieskolans 

omvårdnadsprograms avgångsklasser. 

2. Stipendium tilldelas en avgångselev från varje studieort vilka uppfyller 

nedanstående kriterier. 

3. Stipendiesumman är 2 000 kronor per elev + diplom.   

Max fyra elever. 

4. Aktuella skolor nominerar elever och bifogar motivering som tydliggör att eleven 

uppfyller kriterierna i punkten 5 nedan. 

5. Följande kriterier ska vara vägledande för att vara berättigad till stipendium: Den 

studerande: 

 Är en god representant för vård- och omsorgsyrket 

 Är en god representant för utbildningen 

 Uppvisar en god omvårdnads- och omsorgskompetens 

 Har en hög social kompetens 

 Är en bra kamrat 

 Troligtvis kommer att erhålla fullständiga slutbetyg och diplom från vård 

och omsorgscollege. 
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6. Nominering skall ha inkommit till Nordanstigs kommun senast 10 maj årligen 

eller närmaste vardag innan om datumet infaller på en helg. 

7. Omsorgsutskottet utser stipendiater vid sammanträde i maj årligen och skall även 

lämna en motivering till sitt beslut. 

8. Omsorgsutskottets ordförande överlämnar stipendiet i samband med utskottets 

sammanträde i juni. Till detta sammanträde bjuds samtliga stipendiater in för 

mottagande av stipendium.  

 

Föreligger ett förslag till stipendiat 2021 vid utskottets sammanträde 17 maj.  
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§ 72 Dnr 2021-000193  

Kvalitetsuppföljning LOV 2020 

Omsorgsutskottets beslut 

Omsorgsutskottet godkänner uppföljningen. 

Kvalitetsuppföljningen skickas vidare till Kommunstyrelsen för information.  

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteutlåtande från Margareta Sjögren, kvalitetsuppföljare LOV, daterat 2021-04-

28. 

Uppföljning av de två externa företag som har avtal med Nordanstigs kommun om 

att utföra hemtjänst enligt LOV har gjorts våren 2021. Syftet med uppföljningen är 

att säkerställa att utförarna har ett ändamålsenligt kvalitetssystem och att 

verksamheterna bedrivs i enlighet med gällande riktlinjer, mål och krav. 

Den sammantagna bedömningen utifrån den genomförda uppföljningen är att det 

inom de undersökta områdena hos båda företagen finns rutiner och fungerande 

arbetssätt.  

 

Beslutsunderlag 

Omsorgsutskottet tar del av och godkänner uppföljningen. 

(Margareta Sjögren tjänsteutlåtande daterat 2021-04-28.  

Uppföljning av utförare av hemtjänst enligt LOV, dok nr 125678) 
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§ 73 Dnr 2021-000084  

Utredning lex Sarah 

Omsorgsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att händelsen inte skickas vidare till Inspektionen för 

vård och omsorg (IVO) som en lex Sarah. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteutlåtande från Margareta Sjögren, utredare av lex Sarah, daterat 2021-04-19. 

Utredning av anmälan om missförhållande eller risk för missförhållande enligt 14 

kap 3-6 §§ SoL och 24b-24e LSS.  

En lex Sarah rapportering har inkommit till ansvarig utredare från ett av 

kommunens Särskilda boenden. I dokumentationen och den muntliga 

överrapporteringen framgår att en boende har ramlat i samband med uppstigning 

från säng och ådragit sig ett benbrott.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen beslutar att händelsen inte skickas vidare till Inspektionen för 

vård och omsorg (IVO) som en lex Sarah. 

(Margareta Sjögren tjänsteutlåtande daterat 2021-04-19. 

Utredning lex Sarah, dok nr 125460)     
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§ 74 Dnr 2021-000128  

Utredning lex Sarah 

Omsorgsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godta de föreslagna åtgärderna. Händelsen skickas 

inte vidare till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som en lex Sarah.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteutlåtande från Margareta Sjögren, utredare av lex Sarah, daterat 2021-05-06. 

Utredning av anmälan om missförhållande eller risk för missförhållande enligt 14 

kap 3-6 §§ SoL och 24b-24e LSS.  

En lex Sarah rapportering inkommer till ansvarig utredare från kommunens 

korttidsboende. I dokumentationen och den muntliga överrapporteringen framgår att 

det försvunnit pengar för en brukare vid boendet.  

Åtgärder och förslag till åtgärder har vidtagits av enheten för att förhindra att något 

liknande händer igen.  

  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen beslutar att godta de föreslagna åtgärderna. Händelsen skickas 

inte vidare till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som en lex Sarah.  

(Margareta Sjögrens tjänsteutlåtande daterat 2021-05-06. 

Utredning lex Sarah, dok. nr 125735).  
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§ 75 Dnr 2020-000170  

Information och övriga ärenden 

Omsorgsutskottets beslut 

Tacka för informationen.      

Sammanfattning av ärendet 

Under denna punkt kan ledarmötena informera varandra i olika ärenden. 

Under denna punkt kan ledamöterna väcka eventuella extraärenden. 

 

1. Ersättning för de som arbetat i Covid-teamet. Sandra Bjelkelöv (SD) fråga. 

Ledamot Sandra Bjelkelöv har fått en del information angående ersättning för de 

som jobbat i Covid-teamet och vill höra var i processen man befinner sig. 

Verksamhetschef Karin Henningsson informerar om att ärendet undersöks.  

 

2. Undersköterskeutbildning. Sandra Bjelkelöv (SD) fråga.  

Ledamot Sandra Bjelkelöv undrar om det finns någon plan för att uppmuntra de 

som är vårdbiträden till att utbilda sig till undersköterskor. 

Karin Henningsson informerar om att det i dagsläget är 15 personer som ska börja 

på omsorgslyftet och läsa till undersköterskor.  

För att uppmuntra personal till att utbilda sig och få rätt kompetens så har man 

börjat implementera samtal med dem efter 180 dagar.   

Det ligger medel i budgeten för att man ska kunna utbilda personal framåt. 

Regeringen har gått ut med omsorgslyftet för att man ska kunna utbilda sig. 

 

      

      

      

 

 


