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§ 137 Dnr 2019-000111  

Godkännande av dagordning 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna dagordningen med nedanstående ändringar.  

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottet godkänner dagordningen med följande ändringar och anmälan av 

extra ärenden. 

 

Följande ärenden läggs till: 

1. Övergripande statistik från Arbetsmarknad. Se § 145  

2. Bållebo testperiod. Fråga från Sandra Bjelkelöv (SD)  

Tas upp under "Information och övriga ärenden" § 150. 

 

3. Maten inom omsorgen. Fråga från Sandra Bjelkelöv (SD)  

Tas upp under "Information och övriga ärenden" § 150. 

 

4. 70 åringar få en träff med fysioterapeut för att få ett personligt träningsprogram. 

Fråga från Carina Ohlson (C) Tas upp under "Information och övriga ärenden" § 

150.  
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§ 138 Dnr 2019-000112  

Föregående protokoll 

Omsorgsutskottets beslut 

Föregående protokoll läggs till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande går igenom omsorgsutskottets protokoll från 2019-10-16.  
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§ 139 Dnr 2019-000107  

Verksamheten informerar  

Omsorgsutskottets beslut 

Tacka för informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Socialchef Kristina Berglund och Karin Henningsson tf verksamhetschef för vård 

och omsorg informerar om aktuella ärenden. 

 

Social omsorg 

Pågående arbete 

Ekonomiskt bistånd/AME 

- SKLs projekt: Nätverksmöten 2 ggr per termin där man fokuserar på olika teman. 

Temat på nästa möte är politiker/ beslutsfattare så medbjuden till detta är nu 

politiker. 

 

IFO:s processkarta 

Processkarta för handläggning, vilket är ett krav från Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO) är publicerad. Arbetet fortsätter med att lägga in rutiner etc  Detta 

kommer förutom att det blir enkelt för handläggare att följa hur ett ärende skall 

hanteras göra det enkelt vid introducering av ny personal och göra att arbetsmiljön 

förbättras. 

 

AME (Arbetsmarknadsenheten) 

Bente Sandström vann det regionala Visa Vägen Priset och har nu gått vidare till 

den nationella uttagningen/tävlingen.  

 

Biståndsenheten 

Man är klar med omläggning till nya utförare inom de områden i hemtjänsten som 

berörs. Två områden inom hemtjänsten är nu övertagna av de privata utförarna. Det 

sista området överförs den 18 November. Det har överlag fungerat mycket bra.  

Omläggning i systemet utifrån de nya riktlinjerna pågår samt i de ärenden som 

uppföljningar behöver göras så görs detta samtidigt. 
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Forts § 139 

 

AME/Flyktingenheten 

AME/Flyktingsenheten deltar i SKL:s projekt gällande bidragsmottagare inom 

försörjningsstöd. Handläggare från båda enheterna (IFO och AME/Flyktingenheten) 

träffas varje vecka för att gå igenom individer samt eventuella problem ska kan 

uppstå mellan de båda enheterna. Detta för att samarbetet skall kunna fungera så bra 

som möjligt.  

Diskussioner pågår gällande ett samarbete mellan AME och Samhällsutveckling. 

 

Projekt i dagsläget 

eXtrastöd Gävleborg 1802010-200630 

Projektet riktar sig till utrikesfödda som står särskilt långt från arbetsmarknaden. 

Syftet är att öka deltagarnas möjligheter till inträde på arbetsmarknaden och en egen 

försörjning. Verksamheten består av insiktskapande aktiviteter, studiebesök och 

praktik. Vidare jobbar vi med språkinlärningsmetoden suggestopedi som 

komplement till traditionell Sfi (Svenska för invandrare). 

 

Familjen i Fokus FIF 180901-191231 

Projektet riktar sig till nyanlända föräldrar i det mångkulturella Sverige med syfte 

och mål att minska tiden i utanförskap från arbetsmarknaden och samhällslivet. Att 

öka kunskap och förståelse i de nyanländas föräldraskap i förhållande till det 

svenska samhällets normer och strukturer gällande relationer mellan vuxna och 

barn. I projektet ingår bland annat föräldrautbildningar och studiecirklar för att öka 

nyanländas kunskaper om Sveriges samhälle utifrån ett föräldraperspektiv baserat 

på demokrati, jämställdhet och icke-diskriminering. 

 

Omstart 

Projektet riktar sig till ungdomar 15–24 år som varken arbetar eller studerar. Genom 

individuellt stöd och matchning stödjer vi en process i deltagarnas väg till arbete 

eller studier. Under analysfasen kommer metoderna att förtydligas och 

beskrivningen uppdateras. Samarbete sker med andra aktörer. 
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Forts § 139 

 

Pågående diskussioner som förs för att komma ner i budget  

 Nystartade diskussioner med Hudiksvall inom 4 områden. 

 Diskussioner förs med Finsam gällande ett projekt med arbetsterapeut 

kopplat mot bidragsmottagare. 

 Diskussioner förs i LG (Ledningsgruppen) gällande en processledare för ett 

år inom barn- och familj för att snabba på handläggningsplanering och 

rutiner. Detta ger en ökad effektivitet och bättre arbetsmiljö.   

 Tidsstudie genomförs på biståndsenheten gällande arbetsmängd, lifecare, 

planering utskrivning från sjukvården.  

 

Vård och omsorg  

Verksamheten jobbar på utifrån att komma ner i budget. 

En lex Sarah rapportering har gjorts på en enhet.  

Hemtjänsten rullar på. Det sista överförandet av hemtjänsten från den kommunala 

till privat ska ha skett den 25 november.  
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§ 140 Dnr 2019-000123  

Budget  

Omsorgsutskottets beslut 

1. Uppdra till verksamheterna att genomföra de föreslagna åtgärderna man ser och 

inkomma med tjänsteutlåtanden på besparingsåtgärder.  

2. Omsorgsutskottet har ett extra utskott den 27 november kl 13 där den enda 

punkten är budget i balans för vård och omsorg med erforderliga tjänsteunderlag till 

kommunstyrelsen för beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Vid dagens sammanträde får omsorgsutskottet en redovisning från verksamheterna 

med förslag på åtgärder för att hålla budget 2020. 

 

Bållebo 

 Minska nattbemanning, en personal/natt på 13 platser 

 En gemensam nattpersonal Sörgården och Bållebo (”löpare”) 

 

Sörgården 

 Minska nattpersonal från 4 till 3 personal. 

 Se över lokalerna. Kan man ändra strukturen kan det möjliggöra ett annat 

arbetssätt 

 

Bergesta 

 Mera planering av ledigheter och semestrar. Man kan då lägga schema på 

ett bättre sätt. 

 

Hagängsgården 

 Fortsätta samarbetet mellan Harmångers hemtjänst och Hagebo 

Omvårdnadsboende även sedan projektet "Heltid som norm" avslutas 2020-

01-31. Man ser redan nu samordningsvinster med samarbetet när det gäller 

många olika saker.  

Flera samarbetspunkter som skulle kunna utvecklas är ex ekonomin och 

samarbete kring personal vid tillfälliga toppar/dalar i arbetsbelastning.  
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Forts § 140 

Omsorgen om funktionshindrade 

Berge gruppbostad 

 Se över schemat om det går att spara in på vikarietimmar alternativt se över 

ett ökat samarbete inom LSS. 

Rösta gruppbostad 

 Se över schemat om det går att spara in på de 25% som kompletteras med 

vikarier alternativt lägga dessa 25% på annan verksamhet som har större 

behov. 

Lotsen 

 Byta ut Lotsens förstahandskontrakt till andrahandskontrakt. 

 Hyra lägenheter i närområdet som knyts till Lotsen för att kunna ta emot 

fler kunder. 

 Undersöka möjligheterna att avgiftsbelägga boendestöd. 

 Arbeta aktivt för att utveckla Storgatans aktivitetscenter vilket kommer att 

leda till att man i framtiden inte behöver köpa plats för daglig verksamhet. 

 

Andra åtgärder: 

 Personalen inom Omsorgen om funktionshindrade kan arbeta mer över 

gränserna för att möjliggöra t ex rätt till heltid. Med det skulle man kunna 

använda den ordinarie personalen mer flexibelt. 

 En samordnare skulle öka översikten över alla verksamheters 

personalbehov och med det ha möjlighet att flytta ordinarie personal mellan 

verksamheterna för att hålla vikariekostnaderna nere. 

 

Bemanningsenheten  

 Bemanning av personal/vikarier läggs ut på enheterna. 

 

Förslagen presenteras för kommunstyrelsen. En risk och konsekvensanalys av 

förslagen måste göras. 

)  
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§ 141 Dnr 2019-000445  

Ansökan om att bedriva hemtjänst enligt LOV 

Omsorgsutskottets förslag 

Förslag till beslut 

Att kommunstyrelsen beviljar Drakstadens Omsorg AB tillstånd att bedriva 

hemtjänst enligt LOV i Nordanstigs kommun i de geografiska områdena 

Bergsjö/Ilsbo och Gnarp/Njurunda. Tillståndet ges under förutsättning att man blir 

godkänd av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) utifrån de nya krav som ställs 

på den som ska bedriva hemtjänst enligt SoL.  

Sammanfattning av ärendet 

Drakstadens Omsorg AB ansöker om att få bedriva hemtjänst enligt LOV i 

Nordanstigs kommun. De geografiska områden man ansöker om är Bergsjö/Ilsbo 

och Gnarp/Njurunda. Ansökan har granskats i samråd med vård och omsorg och 

man uppfyller de krav som ställs i gällande förfrågningsunderlag.  

Beslutsunderlag 

Att kommunstyrelsen beviljar Drakstadens Omsorg AB tillstånd att bedriva 

hemtjänst enligt LOV i Nordanstigs kommun i de geografiska områdena 

Bergsjö/Ilsbo och Gnarp/Njurunda. Tillståndet ges under förutsättning att man blir 

godkänd av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) utifrån de nya krav som ställs 

på den som ska bedriva hemtjänst enligt SoL.  
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§ 142 Dnr 2019-000465  

Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) 

Omsorgsutskottets beslut 

Förslag till beslut 

Fortsatt uppdrag av MAR-funktion i Nordanstigs kommun.  

Sammanfattning av ärendet 

Under 2019 har Nordanstig kommun medverkat i ett projekt tillsammans med 

Hudiksvalls kommun och Ljusdals kommun för att tillhandahålla en MAR-

funktion. Detta projekt tar slut den sista december och förfrågan blir nu om MAR 

ska få ett fortsatt uppdrag även i Nordanstigs kommun då både Hudiksvall och 

Ljusdal slagit fast att MAR ska vara en funktion i dessa kommuner 

      

      

      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Omsorgsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(20) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-13 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 143 Dnr 2019-000109  

Ekonomirapport oktober 

Omsorgsutskottets beslut 

Uppdra till verksamheten att komma med budget i balans. 

I övrigt godkänna ekonomirapporten.  

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomienheten har sammanställt en ekonomirapport per oktober för 

omsorgsutskottets verksamheter. Föredragande är ekonom Stina Lindgren. 

 

Vård och omsorg visar ett negativt resultat av totalt ca 20 000 tkr. 

Social omsorg visar ett negativt resultat av totalt ca 4 000 tkr.  
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§ 144 Dnr 2019-000108  

Verksamhetsuppföljning  

Omsorgsutskottets beslut 

Uppdra till verksamheten att komma med en tidsstudie angående Lifecare 

(stödsystem vid utskrivning från hälso- och sjukvård) till omsorgsutskottet i 

december.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen redovisar uppföljning av de olika verksamheterna under 

omsorgsutskottet, genom volymer och nyckeltal per oktober månad.  

Redovisningen innehåller redovisning av verksamheternas kostnader. Vidare 

redovisas en rad nyckeltal för respektive verksamhet bl.a. antal årsarbetare per 

månad, sjukfrånvaron per månad, antal beviljade hemtjänsttimmar, beviljad 

korttidsvård som har verkställts, effektivitet hemtjänst, vårdtyngd korttids, antal 

avvikelser HSL antal fallrapporter HSL, beviljad dagverksamhet som ännu inte 

verkställts, beviljad korttidsvård som ännu inte verkställts, beviljad säbo som ännu 

inte verkställts, antal beslut enligt LSS och SoL, och antal beslut om ekonomiskt 

bistånd, antal placeringar, antal inskrivna i KAA (Kommunala aktivitetsansvaret, 

lagstadgad verksamhet 16-20 år) m.m. 
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§ 145 Dnr 2019-000466  

Statistik Arbetsmarknad (AMA) 

Omsorgsutskottets beslut 

Tacka för informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Inskrivna under period 2019-01-01  -  2019-10-31 

 

Arbetsmarknadsenheten  

Antal aktiva deltagare under period  - 289 

Därav antal nyinskrivna deltagare  - 149 

Därav avslutade deltagare            - 165 

Antal deltagare med nedsatt arbetsförmåga  -  59 

Antal med utländsk bakgrund                       - 111 

 

Flyktingenheten 

Antal aktiva deltagare under period              - 102 

Därav antal nyinskrivna deltagare   -  18 

Därav avslutade deltagare             -  44  

Antal deltagare med nedsatt arbetsförmåga   -   1 

Antal med utländsk bakgrund                        - 56 
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§ 146 Dnr 2019-000124  

Verksamhetsmål/Strategier 2020 

Omsorgsutskottets beslut 

      

Sammanfattning av ärendet 

Inget att rapportera vid dagens sammanträde..  
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§ 147 Dnr 2018-000331  

Årsarbetsplan 2020 

Omsorgsutskottets beslut 

Revidering av 2019 års arbetsplan godkännes.  

Sammanfattning av ärendet 

Årsarbetsplan för 2020 ska antas av omsorgsutskottet. 

Ledamöterna diskuterar med 2019 års arbetsplan som underlag.  
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§ 148 Dnr 2019-000424  

Sammanträdesdatum för 2020 

Omsorgsutskottets beslut 

Att fastställa måndagar som sammanträdesdagar för omsorgsutskottet 2020 med 

start kl. 09:00.  

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till sammanträdesplan för 2020 presenteras.  
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§ 149 Dnr 2017-000461  

Rapporter/information 

Omsorgsutskottets beslut 

      

Sammanfattning av ärendet 

Inget att rapportera vid dagens sammanträde.  
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§ 150 Dnr 2019-000110  

Information och övriga ärenden 

Omsorgsutskottets beslut 

 

1. Carina Ohlson (C) och Sigbritt Persson (S) åker på SKL:s möte.  

 

2. Uppdra till verksamheten att till omsorgsutskottet  i december komma med ett 

tjänsteutlåtande på hur lång man anser att testperioden ska vara. 

 

3. Uppdra till verksamheten att rapportera om man kan se några förändringar på 

kunderna och brukarnas hälsa efter att man sänkt matbudgeten i de kommunala 

verksamheterna.  

 

4. Uppdra till verksamheten att göra en kostnadsberäkning på att 70 åringar får 

träffa en fysioterapeut för att få ett personligt träningsprogram. 

Att kommunen bokar två timmar två gånger per vecka och ort för att 65 + ska få 

möjlighet att träna gratis. Ledare ska finnas från 

civilsamhället/pensionärsorganisationerna.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika ärenden.  

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

 

1. Inbjudan från Sveriges kommuner och Landsting (SKL) 

Sedan 2018 deltar Nordanstigs kommun, tillsammans med 26 andra kommuner, 

SKL och forskare, i ett treårigt utvecklingsarbete gällande ekonomiskt bistånd.  

Syftet är att bryta långvarigt biståndsmottagande och utveckla verksamhetsområdet. 

Inom projektet har man bl.a. regelbundna nätverksmöten för att inspireras, få 

kunskap och utbyta erfarenheter.  
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Forts § 150 

 

I december 2019 har SKL bjudit in verksamhetsledning och politiker till möte, för 

att diskutera frågor gällande verksamhetsområdet samt rollen som tjänsteman resp. 

politiker 

Är någon intresserad att delta?  

 

2. Sandra Bjelkelöv (SD) tar upp följande: 

Bållebo drar ner på korttidsplatser. Man ska ha en testperiod på minst 6 månader 

med uppföljning efter 4 månader. För att trygga personalen på Bållebo bör ett 

förtydligande bör ske på hur lång testperioden ska vara. 

 

3. Sandra Bjelkelöv (SD) tar upp följande: 

Man har gjort om avtalen inom kosten. Då det är väldigt stora klagomål inom 

skolan på maten bör man följa upp hur det är inom vård och omsorg. Kan man se att 

det skett någon förändring av brukarnas och kundernas hälsotillstånd sen man sänkt 

matbudgeten? Omsorgsutskottet bör få en rapport.  

 

4. Carina Ohlson (C) tar upp följande: 

Med träning kan hemtjänstdebuten för äldre personer skjutas upp mellan 6 och 24 

månader. Vad skulle det kosta kommunen om 70 åringar skulle få träffa en 

fysioterapeut för att få ett personligt träningsprogram?  

   

      

      

      

 

 


