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§ 151 Dnr 2019-000111  

Godkännande av dagordning 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna dagordningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottet ska fastställa dagordningen. Inga förändringar föreslogs.  

      

      

      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Omsorgsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(14) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 152 Dnr 2019-000123  

Budget i balans 

Omsorgsutskottets beslut 

      

Sammanfattning av ärendet 

Beslut på förra mötet 191113 § 140 att uppdra till verksamheterna att genomföra de 

föreslagna åtgärderna man ser på besparingsåtgärder och inkomma med 

tjänsteutlåtanden samt att ha ett extra utskott 191127 där den enda punkten ska vara 

budget i balans för vård och omsorg med erforderliga tjänsteunderlag som ska till 

kommunstyrelsen för beslut. 
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§ 153 Dnr 2019-000484  

Ansökan om förhöjt kapacitetstak för hemtjänst 

Omsorgsutskottets förslag 

Att kommunstyrelsen beviljar ML Omsorgsspecialisten AB (Mitt Liv) höja dess 

kapacitetstak med 500 hemtjänsttimmar per månad enligt LOV i Nordanstigs 

kommun.  

Sammanfattning av ärendet 

ML Omsorgsspecialisten AB ansöker om att få utöka sitt kapacitetstak med 500 

hemtjänsttimmar enligt LOV i Nordanstigs kommun. Totalt kommer då ML 

Omsorgsspecialisten ha ett kapacitetstak om 3500 timmar.   

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beviljar ML Omsorgsspecialisten AB 

(Mitt Liv) höja dess kapacitetstak med 500 hemtjänsttimmar enligt LOV i 

Nordanstigs kommun (Fredrik Pahlbergs och Karin Henningssons tjänsteutlåtande 

2019-11-15).  

Yrkanden 

Tilläggsförslag att specificera att "500 hemtjänsttimmar" är per månad.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på föreslaget beslut tillsammans med tilläggsyrkande 

och finner det antaget.  
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§ 154 Dnr 2019-000485  

Avgiftsbeläggning av boendestöd 

Omsorgsutskottets beslut 

Återremittering till förvaltningen med uppdrag att: kolla vilka tider, hur man 

biståndsbedömer det och vilken summa man tänker sig. Statistik på hur många 

avbokningar har de per vecka efterfrågas och riktlinjerna ska ses över.  

Sammanfattning av ärendet 

Boendestöd beviljas till personer med en psykisk funktionsnedsättning som har 

svårt att få vardagen att fungera. Insatsen kan ha stora variationer allt från stöd i 

vardagssysslor till socialt stöd, den som får insatsen beviljad får stöd av 

kommunens boendestödjare, dessa arbetar måndag-fredag dagtid, besöken kan 

variera i tid men oftast handlar varje besök om en-två timmar. Att insatsen är gratis 

kan vara både positivt och negativt, positivt i den bemärkelse att man kan få stöd 

utan ekonomisk belastning, negativt då det blir lätt att avboka stödet vilket i sin tur 

leder till att det stöd man behöver och blivit beviljat uteblir vilket i längden blir 

negativt för kunden. En avgift för boendestöd skulle öka statusen och de kunder 

som söker skulle bli mer angelägna att ta emot det stöd de beviljats och med det öka 

sina möjligheter att bli rehabiliterade.  

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att avgiftsbelägga boendestöd 

(Karin Henningssons och Sigrun Mårtenssons tjänsteutlåtande 2019-11-18). 

Yrkanden 

Carina Ohlson (C) yrkar på återremittering till förvaltningen med uppdrag att: kolla 

vilka tider, hur man biståndsbedömer det och vilken summa man tänker sig. 

Statistik på hur många avbokningar har de per vecka efterfrågas och riktlinjerna ska 

ses över.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.  
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§ 155 Dnr 2019-000486  

Ny boendeform Lotsen 

Omsorgsutskottets förslag 

Att kommunstyrelsen ändrar Lotsens namn från boende med särskild service till 

Lotsen servicebostad, ändra kontraktsform för lägenheterna från 

förstahandskontrakt till andrahandskontrakt. Arbeta för att ha möjlighet att knyta 

ytterligare lägenheter i närområdet till Lotsen även dessa till uthyrning med 

andrahandskontrakt.  

Sammanfattning av ärendet 

Lotsen boende med särskild service har sedan start haft samma inriktning, ett 

boende med 6 lägenheter för uthyrning. Under åren har arbetet med personer som 

har en psykisk funktionsnedsättning ändrats från att kunden placeras på mer statiska 

boenden där man flyttar in för att bli kvar till olika former av boenden där man kan 

få stöd och hjälp i det egna hemmet.   

För att ha möjlighet att utveckla Lotsen till förmån för de kunder som har behov av 

stöd och hjälp skulle det vara av godo att kunna erbjuda en form av 

utslussningsboende för de kunder man ser har potential att bo i eget boende.  

Arbeta enligt ”struktur” del i beskrivning av ärende. 

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att ändra Lotsens namn från boende med särskild service till 

Lotsen servicebostad, ändra kontraktsform för lägenheterna från 

förstahandskontrakt till andrahandskontrakt. Arbeta för att ha möjlighet att knyta 

ytterligare lägenheter i närområdet till Lotsen även dessa till uthyrning med 

andrahandskontrakt. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 

avgiftsbelägga boendestöd. (Karin Henningssons och Sigrun Mårtenssons 

tjänsteutlåtande 2019-11-18).  

Yrkanden 

Sandra Bjelkelöv (SD) yrkar bifall. 

Med bifall av Stefan Nybom (S).  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Sandra Bjelkelövs (SD) yrkande och finner det 

antaget.  
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§ 156 Dnr 2019-000487  

Prishöjning gällande fika på Albackens dagverksamhet 
SoL 

Omsorgsutskottets föreslår 

Att kommunfullmäktige beslutar för en prishöjning av fikaavgift till 25 kr per dag, 

Albackens dagverksamhet. 

Beslutet ska följas upp för att se om prishöjningen innebär att personer avslutar sin 

dagliga verksamhet på grund av höjd fikaavgift.  

Sammanfattning av ärendet 

Nuvarande avgift har ej reviderats sedan 2010.   

Nuvarande avgift för fika är 15 kronor per dag. 

Förmiddagsfika kaffe/the med smörgås à 10 kronor, eftermiddagsfika kaffe/the med 

kaffebröd à 5 kronor. 

Specificering tillkommer från verksamheten att föreslagen höjningen av priset för 

fika är till 25 kr per dag.  

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår en prishöjning av fikaavgift, Albackens dagverksamhet. 

Från dagens 15 kronor per dag till 25 kronor per dag. (Karin Henningssons och 

Margareta Åströms tjänsteutlåtande 2019-11-19). 

Yrkanden 

Sandra Bjelkelöv (SD) yrkar tillägg att beslutet ska följas upp för att se om 

prishöjningen innebär att personer avslutar sin dagliga verksamhet på grund av höjd 

fikaavgift.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på verksamhetens föreslag till beslut tillsammans 

med tilläggsyrkande och finner det antaget.  
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§ 157 Dnr 2019-000488  

Minskad nattbemanning på Sörgården 

Omsorgsutskottets beslut 

Att minska nuvarande nattbemanning på 7,71 årsarbetare till 5,75 årsarbetare. Det 

innebär att verksamheten kommer att minska bemanningen med en personal per 

natt. 

Reservationer 

Sandra Bjelkelöv (SD) reserverar sig.  

Sammanfattning av ärendet 

Sörgården bemannas idag med fyra nattarbetare per natt med anledning av 

verksamhetens utformning. De fyra avdelningarnas placering i förhållande till 

varandra omöjliggör i dag tillsynsbehovet. Nattbemanningen utökades när 

lagstiftningen förtydligades i socialtjänstförordningen. Enligt förtydligandet ska 

bemanningen säkerställa att personal skyndsamt finns till hands för brukare som 

inte själva kan påkalla hjälp. 

Att minska bemanningen under dagar och kvällar är inte något alternativ när 

omvårdnadsåtgärder och tillsynsbehoven är större. 

En minskning av nuvarande nattbemanning kommer att kräva åtgärder för att 

eventuella missförhållanden för brukare inte skall uppstå. Förslaget är att tillsynen 

ska kunna säkerställas med kameraövervakning på samtliga avdelningar i allmänna 

utrymmen.   

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att minska nuvarande nattbemanning på 7,71 årsarbetare till 

5,75 årsarbetare. Det innebär att verksamheten kommer att minska bemanningen 

med en personal per natt. (Karin Henningssons och Berit Danielssons 

tjänsteutlåtande 2019-11-22). 

Yrkanden 

Sandra Bjelkelöv (SD) yrkar avslag.  

Carina Ohlson (C) yrkar bifall med bifall av Stefan Nybom (S) och  

Sigbritt Persson (S).  

Propositionsordning 

Föreslagen ställs mot varandra. Verksamhetens förslag bifalles. Omröstning begärs.  

Sandra Bjelkelöv (SD) röstar nej till verksamhetens förslag. 

Carina Ohlson (C) röstar ja till verksamhetens förslag. 

Stefan Nybom (S) röstar ja till verksamhetens förslag. 

Sigbritt Persson (S) röstar ja till verksamhetens förslag. 

Johan Åkerlund (C) röstar ja till verksamhetens förslag. 

Ordförande finner att verksamhetens föreslag bifalles..    
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§ 158 Dnr 2019-000489  

Neddragning/avveckling av bemanningsenheten 

Omsorgsutskottets förslag 

Att kommunstyrelsen besluta att avveckla kommunens bemanningsenhet. Förslaget 

innefattar avveckling av den administrativa delen om 1,8 tjänstemän och 1 

enhetschef placerade i kommunhuset i Bergsjö. 

Reservationer 

Sandra Bjelkelöv (SD) reserverar sig.    

Sammanfattning av ärendet 

För att verksamheten Vård och Omsorg skall kunna ha en budget i balans behöver 

verksamheten avveckla den administrativa delen inom bemanningsenheten med 

arbetsplats i kommunhuset i Bergsjö. Avvecklingsdelen blir en besparing med ca 

1,3 miljoner kronor.  

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att avveckla kommunens 

bemanningsenhet. Förslaget innefattar avveckling av den administrativa delen om 

1,8 tjänstemän och 1 enhetschef placerade i kommunhuset i Bergsjö. (Fredrik 

Pahlbergs och Karin Henningssons tjänsteutlåtande 2019-11-22).  

Yrkanden 

Sigbritt Persson (S) yrkar bifall med bifall av Stefan Nybom (S). 

Sandra Bjelkelöv (SD) yrkar avslag.  

Propositionsordning 

Verksamhetens förslag bifalles. Omröstning begärs. Föreslagen ställs mot varandra.  

Sandra Bjelkelöv (SD) röstar nej till verksamhetens förslag. 

Carina Ohlson (C) röstar ja till verksamhetens förslag. 

Stefan Nybom (S) röstar ja till verksamhetens förslag. 

Sigbritt Persson (S) röstar ja till verksamhetens förslag. 

Johan Åkerlund (C) röstar ja till verksamhetens förslag. 

Ordförande finner att verksamhetens föreslag bifalles.  
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§ 159 Dnr 2019-000490  

Ändring av bemanningstäthet på kommunens särskilda 
boenden 

Omsorgsutskottets förslag 

Att kommunstyrelsen beslutar för ändring av bemanningstätheten till max 0,64 på 

kommunens samtliga avdelningar inom äldreomsorgen beräknat på årsbasis. 

Reservationer 

Sandra Bjelkelöv (SD) reserverar sig.  

Sammanfattning av ärendet 

För att verksamheten Vård och Omsorg skall kunna ha en budget i balans behövs en 

justering av tidigare fattade politiska beslut. Besluten omfattar bemanningstätheten 

vid kommunens särskilda boende på 0.8 respektive 0,71 personal per boende 

exklusive nattbemanning.    

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar ändring av 

bemanningstätheten till max 0,64 på kommunens samtliga avdelningar inom 

äldreomsorgen beräknat på årsbasis. (Fredrik Pahlbergs och Karin Henningssons 

tjänsteutlåtande 2019-11-21).  

Yrkanden 

Sandra Bjelkelöv (SD) yrkar avslag. 

Carina Ohlson (C) yrkar bifall. 

Propositionsordning 

Föreslagen ställs mot varandra. Verksamhetens förslag bifalles. Omröstning begärs.  

Sandra Bjelkelöv (SD) röstar nej till verksamhetens förslag. 

Carina Ohlson (C) röstar ja till verksamhetens förslag. 

Stefan Nybom (S) röstar ja till verksamhetens förslag. 

Sigbritt Persson (S) röstar ja till verksamhetens förslag. 

Johan Åkerlund (C) röstar ja till verksamhetens förslag. 

Ordförande finner att verksamhetens föreslag bifalles.  
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§ 160 Dnr 2019-000492  

Hemsjukvårdens avgift 

Omsorgsutskottets förslag 

Att kommunfullmäktige beslutar om  

1. Höjning av hemsjukvårds avgift till 500 kr och att avgiften fortsättningsvis 

regleras årligen i enlighet med konsumentprisindex. 

2. Att beslutet ska följas upp för att se om kunder avtackar hemsjukvård på 

grund av prishöjningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Sedan 2013 har Nordanstigskommun haft samma avgift på 300kr för hemsjukvård 

som ingår i maxtaxa. Förslaget är att höja avgiften till 500 kr.  

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår höjning av hemsjukvårds avgift till 500 kr. (Karin 

Henningssons och Susanna Bertils tjänsteutlåtande 2019-11-22). 

Yrkanden 

Sandra Bjelkelöv (SD) yrkar tillägg att uppföljning på beslutet: Vill se om beslutet 

leder till att kunder avtackar hemsjukvård pga detta.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på verksamhetens föreslag till beslut tillsammans 

med tilläggsyrkande och finner det antaget.  
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§ 161 Dnr 2019-000496  

Prishöjning förbrukningsmaterial på särskilda boenden 
och Bållebo korttids 

Omsorgsutskottets förslag 

Att kommunfullmäktige beslutar för en prishöjning av förbrukningsmaterial på 

särskilda boenden och Bållebo korttidsvård till 450 kronor i månaden per person, 

650 kronor i månaden för parboende på särskilda boenden. För personer på Bållebo 

korttidsvård ska avgiften tas ut från dag ett. Prishöjningen ska gälla från och med 1 

januari 2020 och priset ska förändras årligen utifrån konsumentprisindex.  

Sammanfattning av ärendet 

Nuvarande avgift för förbrukningsmaterial är 300 kronor per person i månaden på 

särskilt boende samt för personer med korttidsbeslut i väntan på särskilt boende 

över 30 dagar. Parboende betalar 450 kronor per månad.    

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår prishöjning av förbrukningsmaterial på särskilda boenden 

och Bållebo korttidsvård till 450 kronor i månaden per person, 650 kronor i 

månaden för parboende på särskilda boenden. För personer på Bållebo korttidsvård 

ska avgiften tas ut från dag ett. Prishöjningen ska gälla från och med 1 januari 2020 

och priset ska förändras årligen utifrån konsumentprisindex. (Karin Henningssons 

och Margareta Åströms tjänsteutlåtande 2019-11-21). 

      

      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Omsorgsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(14) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 162 Dnr 2019-000110  

Information och övriga ärenden 

Omsorgsutskottets beslut 

 Godkänna redovisningen.    

Sammanfattning av ärendet 

1. Förslag att frångå önskeschema och införa rullande planeringsschema inom 

Vård och Omsorg 

Information om förslag att frångå önskeschemat och införa rullande 

planeringsschema med bibehållet flexavtal och bytesrätt.  

Att införa ett rullande planeringsschema inom Vård och Omsorgs alla 

verksamheter är ett förslag att öka chansen till en budget i balans. 

2. Gemensam schemaläggning - Sörgården/Bållebo 

korttidsavdelning/Albackens dagverksamhet 

3. Samarbete Hagebo (Hagängsgården) och Harmångers hemtjänst. 

4. Riskbedömning 

Karin Henningsson föredrar muntligen riskbedömning av förändringarna av 

verksamheten inom Lotsen, Paletten, aktivitetscenter på Storgatan samt 

Rösta och Berge gruppbostad  

 

      

      

      

 

 


