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Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö, onsdagen den 4 juli 2018 kl 10:00-11:00 

Beslutande 
 

Åke Bertils (S), Ordförande 
Carina Ohlson (C), 1:e vice ordförande 
Sigbritt Persson (S) 
Lena Lindblom (M) 
Solveig Wiberg (SD) 
 
 

Övriga deltagande Teres Burström utskottssekreterare 
Malin Rutström verksamhetschef 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö  
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 53-57 

 Teres Burström  

 Ordförande 

  

 Åke Bertils  

 Justerare 

  

 Carina Ohlson (C)    

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Omsorgsutskottet 

Sammanträdesdatum 2018-07-04 

Datum då anslaget sätts upp 2018-07-05 Datum då anslaget tas ned 2018-07-27 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Bergsjö 
 

Underskrift 

  

 Teres Burström  
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§ 53 Dnr 2018-000024  

Godkännande av dagordning 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna dagordningen med nedanstående ändringar.  

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottet godkänner dagordningen med nedanstående ändringar 

Extra ärende 

Statliga medel för uppnåt beting för extratjänster 2017-12-31 
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§ 54 Dnr 2018-000267  

Köp av daglig verksamhet LSS 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna tjänsteköp för fem dagar i veckan från och med 2018-07-09 för en 

kostnad av 915 kronor per dag med uppföljning vid nästa sammanträde i september. 

Regelbundna drogtester ska tas och om det påvisas att XX inte är drogfri så 

kommer tjänsteköpet att avbrytas.  

Sammanfattning av ärendet 

Bevilja ett tjänsteköp av dagligverksamhet för XX. Se bifogad utredning           

2018-03-09. 

XX behöver en dagligverksamhet där XX får stort stöd och vägledning för att ges 

en möjlighet att avstå från sitt behov av droger. Det förslag XX själv gav var Hans 

Björk i Hassela. Nordanstigs kommun har varit i kontakt med Hans och Hans ställer 

sig positivt. Hans kan ge XX en daglig verksamhets plats, där XX får vara med 

Hans i hans arbete med att tillaga mat, disk etc. Hans har tidigare arbetat på Hassela 

kollektivet och har erfarenhet av arbete med denna problematik. Kostnad 915 

kronor per dag.  

Beslutsunderlag 

Yrkar bifall för ett tjänsteköp, för fem dagar i veckan från och med 2018-07-09.  

 

      

 

      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Omsorgsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(7) 

Sammanträdesdatum 

2018-07-04 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 55 Dnr 2018-000268  

Köp av daglig verksamhet LSS 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna utökning av daglig verksamhet till fem dagar i veckan från och med 

2018-07-09. 

Uppdra till verksamheten att se över avtalet och hitta en placering i vår egen 

verksamhet.  

Sammanfattning av ärendet 

XX önskar utöka sin dagliga verksamhet på Benefact från två dagar i veckan till 

fem. Detta skulle vara bra för XX utveckling och stärka XX självförtroende. 

Komma ut från hemmet och få träffa andra människor. Kostnad 1 312 kronor per 

dag.  

Beslutsunderlag 

Bifall till utökning av daglig verksamhet till fem dagar i veckan från och med   

2018-07-09.  
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§ 56 Dnr 2018-000269  

Köp av korttidsvistelse LSS 

Omsorgsutskottets beslut 

Bevilja korttidsplats tre dagar i månaden med start från helgen vecka 35 för en 

kostnad av 2 194 kronor per dygn.  

Sammanfattning av ärendet 

XX söker korttidsboende tre dagar i månaden. XX bor i familjehem i XX. Familjen 

har ansökt om kortidsvistelsen dels för att få avlösning och möjlighet till 

avkoppling men även för XX räkning då XX har ett behov av miljöombyte och 

rekreation samt behöver utrymme till personlig utveckling.  

Beslutsunderlag 

Att XX beviljas korttidsplats tre dagar i månaden med start från helgen vecka 35, 

för kostanden 2 194 kronor per dygn.  
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§ 57 Dnr 2018-000257  

Statliga medel för uppnått beting för extratjänster 

Omsorgsutskottets beslut 

Att godkänna Arbetsmarknadsenhetens planering för insatser finansierade av 

statliga medel för uppnått beting avseende extratjänster med 514 311:-  

Uppdra till verksamheten att göra en redovisning om hur arbetsmarknadsenheten 

arbetar på sammanträdet i september.  

Sammanfattning av ärendet 

Regeringen presenterade under hösten 2017 ett anslag till kommuner och landsting 

som anställde så kallade Extratjänster i syfte att lindra arbetslösheten. Ett beting för 

landets kommuner fanns och det totala anslaget var 500 miljoner kronor att  fördela. 

425 284:- skulle Nordanstigs kommun erhålla om vi uppnådde vårt beting på 6 

platser. Från regeringen aviserade man också att det kunde fördelas mer till de 

kommuner som hade fler extratjänster än beting vilket innebar att 514 311:- faller ut 

för Nordanstigs kommun. Det är arbetsförmedlingen som hade uppdrag att betala ut 

pengarna till kommuner och landsting. Verksamheten har i samverkan med berörda 

samarbetsparter upprättat ett förslag till insatser som täcks av de statliga medlen.  

Beslutsunderlag 

Att godkänna Arbetsmarknadsenhetens planering för insatser finansierade av 

statliga medel för uppnått beting avseende extratjänster med 514 311:-  

 

      

 

      

 

 


