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Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö, måndagen den 13 juni 2022 kl 10:00-11.20 

Beslutande 
 

Carina Ohlson (C), Ordförande 
Sigbritt Persson (S), 1:e vice ordförande 
Stefan Nybom (S) 
Patric Jonsson (KD), kl 10:11-11.20, §§ 73-77 
Andreas Högdahl (NOP), ersättare för Sandra Bjelkelöv (SD) 
Ulrika Sandberg (V), närv heldag, ersättare för Patric Jonsson (KD), kl 10.00-10.10,  
§§ 70-72 
 

Ersättare 
Lena Svensson (S) 

Övriga deltagande Karin Henningsson, verksamhetschef 
Fredrik Westin, biträdande verksamhetschef 
Henrik Kjölstad, sekreterare/utredare 

Utses att justera Sigbritt Persson (S) 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö, 2022-06-15 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 70-77 

 Henrik Kjölstad  

 Ordförande 

  

 Carina Ohlson  

 Justerare 

  

 Sigbritt Persson (S)    

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Omsorgsutskottet 

Sammanträdesdatum 2022-06-13 

Datum då anslaget sätts upp 2022-06-15 Datum då anslaget tas ned 2022-07-07 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Bergsjö 
 

Underskrift 

  

 Henrik Kjölstad  
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§ 70 Dnr 2021-000134 

Godkännande av dagordning 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna dagordningen med redovisade ändringar. 

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottet ska besluta om dagordningen med redovisade ändringar eller 

tillkomna ärenden. 

Ärendet stipendium för omvårdnadsstuderande 2022 utgår från dagordningen. 
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§ 71 Dnr 2021-000135 

Föregående protokoll 

Omsorgsutskottets beslut 

Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande går igenom protokollet från 2022-05-16. 

Beslutsunderlag 

Protokoll OU 220516, dok. nr. 131428. 
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§ 72 Dnr 2022-000100 

Kommunens påverkan av kriget i Ukraina 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Utredare Henrik Kjölstad informerar om det pågående kriget i Ukraina och dess 

påverkan på Nordanstigs kommun. 

Antalet flyktingar från Ukraina till Nordanstigs kommun och andra kommuner i 

Gävleborgs län har blivit lägre än tidigare beräknat och förväntat. Det beräknade 

antalet för Nordanstigs kommun är för tillfället 30 personer.  

Höjda priser på matvaror, drivmedel och byggmaterial. Det senare innebär ändrade 

beräkningar av planerade kostnader för projekt i Nordanstigs kommun.  

Läget för kommunen har annars inte förändrats nämnvärt sedan förra månaden. 

Beslutsunderlag 

Lägesbild till länsstyrelsen maa Ukraina, dok. nr 131679. 

Kommundialoger om föreslagna fördelningstal av skyddsbehövande, dok. nr. 

131643. 
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§ 73 Dnr 2022-000001 

Verksamheten informerar 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Karin Henningsson föredrar ärendet och redovisar 

sammanställningar av aktuella ärenden från Vård och omsorg. 

 

Utbildning i verksamheten genom interaktiv teater i maj månad. Intensifierad 

rekrytering inför sommaren. Fortsatt arbete med utbildningen "Stjärnmärkt". Arbete 

fortlöper med introduktion för sommarvikarier inom äldreomsorgen i Sörgården. 

Slutförande av semesterplanering på Bergesta och Hagebo. Problem med 

sommarschema på Bållebo korttidsboende. Många vikarier fattas inför 

semesterperioden inom hemtjänsten. Bilar och telefoner fattas fortfarande efter 

inbrottet tidigare under våren. Utredning och jobb med nyorganisering av 

hemtjänsten. Paletten kommer från och med den 13 juni att vara helt öppen. I Berge 

och Rösta pågår arbete med gemensam arbetsplanering via planeringstavlor. På 

Lotsens boende förefaller läget vara under kontroll. Nya kunder för boendestöd.  

Diskussion om bemanning inom verksamheten. 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsinformation VoO, 220613, dok. nr. 131722. 
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§ 74 Dnr 2022-000002 

Verksamhetsuppföljning 

Omsorgsutskottets beslut 

1. Godkänna informationen. 

2. Redovisa följande uppgifter från månadsrapport till kommunstyrelsen:  

Punkterna 

3.2 Hemsjukvårdsuppdrag/period, antal 

3.3 Antal utförda hemtjänsttimmar, kommunal/privat/total 

3.4 HSL i hemtjänst, timmar/månad 

3.5 Vårddygn, korttids 

3.6 Effektivitet hemtjänst 

3.11 SÄBO (bifall, beviljade ej verkställda, avslag). 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Karin Henningsson redovisar uppföljning av Vård och omsorg per 

april 2022. 

 

Avvikelsen för Vård och omsorg är prognostiserat för närvarande till -9 350 tkr. 

Underskottet kommer ifrån en hög kostnad för tjänsteköp och personlig assistans 

inom LSS-verksamheten och ökad bemanning på kommunens boenden. 

Verksamheten köper LSS-platser för ca 7 000 tkr årligen. Kommunen har nu även 

helt tagit över hemtjänsten från de privata aktörerna i alla områden. Belastningen på 

kommunens särskilda boenden är mycket hög och kostnadskrävande då många 

förstärkningsturer krävs. Verksamheten har tidigt flaggat för att kostnaderna för 

dubbelbemanning inom hemtjänsten inte kommer att rymmas inom budget. 

Prognosen ligger på -5 000 tkr för 2022. Enligt underlaget behöver verksamheten 

långsiktigt arbeta med att öka kompetensen inom LSS för att kunna hämta hem 

tjänsteköp. Behovet av ett nytt särskilt boende är brådskande för att få ner 

kostnaderna, då det inte är möjligt att bedriva en säker vård och omsorg med en 

lägre bemanning än vad de särskilda boendena har för närvarande. 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsuppföljning maj 2022 OU 220613, dok. nr. 131762. 
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§ 75 Dnr 2022-000003 

Ekonomirapport 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Karin Henningsson föredrar ärendet och går igenom den 

ekonomiska redovisningen per april 2022. 

Totalt visar Vård och omsorg på ett prognosticerat underskott på -9 350 tkr. 

Beslutsunderlag 

Månadsuppföljning maj 2022, dok. nr. 131761. 
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§ 76 Dnr 2022-000224 

Nya riktlinjer för biståndsbedömning av 
hemtjänstinsatser 

Omsorgsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Fastställa ny modell för biståndsbedömning av hemtjänstinsatser enligt bilaga 1, 

med ändring av text under punkten nattillsyn. 

2. Vård och omsorg ska upprätta och verkställa en handlingsplan för de åtgärder 

som behövs för införandet enligt bilaga 1. 

3. Den nya modellen börjar gälla den 1 januari 2023. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamheten Vård och omsorg har arbetat fram en ny modell för 

biståndsbedömning av hemtjänst. Det finns olika typer av hemtjänstinsatser. Till 

exempel dusch, tillagning av mat, städ och tvätt. Idag biståndsbedömds varje insats 

för sig. Det är detaljstyrt hur lång tid insatsen ska ta och när den ska utföras. Den 

nya modellen utgår i stället från block. Blocken består av olika insatser och 

utförarna får en ramtid per månad för att utföra de beviljade insatserna. 

Kommunstyrelsen föreslås fastställa den nya modellen samt uppdra till Vård och 

omsorg att ta fram en handlingsplan för införandet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Fastställa ny modell för biståndsbedömning av hemtjänstinsatser enligt bilaga 1. 

2. Vård och omsorg ska upprätta och verkställa en handlingsplan för de åtgärder 

som behövs för införandet enligt bilaga 1. 

3. Den nya modellen börjar gälla den 1 januari 2023. 

 

Tjänsteutlåtande med bilaga, dok. nr. 131505. 
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§ 77 Dnr 2022-000006 

Information och övriga ärenden 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika ärenden. Under 

punkten behandlas även eventuella väckta ärenden från ledamöterna. 

 

Utredare Henrik Kjölstad informerar om att den försenade kvalitetsuppföljningen av 

lagen om valfrihetssystem (LOV) är utförd och kommer att redovisas hösten 2022. 

 


