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§ 26 Dnr 2019-000111  

Godkännande av dagordning 

Omsorgsutskottets beslut 

Att godkänna dagordningen med nedanstående ändring.  

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottet godkänner dagordningen med eventuella förändringar och 
anmälan av extra ärenden.  

Under Information och övriga frågor § 44 tas följande punkter upp: 

1. Information kring hjälpmedel och Fou.  

2. Fråga om hedersvåld.  

3. Uppdrag till verksamheten.  

4. Kontaktpolitiker.  
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§ 27 Dnr 2019-000112  

Föregående protokoll 

Omsorgsutskottets beslut 

Att föregående protokoll läggs till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande Carina Ohlson går igenom omsorgsutskottets protokoll från  

2019-02-19. 

En fråga utifrån föregående protokoll § 25 är om kommunstyrelsens ordförande tog  
beslut på att tillstyrka att verksamheten får ansöka om pengar till hbtq-certifiering. 
Svaret är ja.  
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§ 28 Dnr 2019-000107  

Verksamheten informerar  

Omsorgsutskottets beslut 

Att tacka för informationen 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Malin Rutström informerar om aktuella ärenden i februari.  

 

Vård och omsorg 

 11 personer beviljad Särskilt boende (Säbo) som ännu inte verkställts 

 2 personer beviljad korttidsvård som ännu inte verkställts 

 5 boende på E-nedre i 4 lägenheter  

 Parboende 

 Hemtjänst  

 LSS, dagliga verksamheten 

 Invigning av Lotsens Dagverksamhets nya lokaler i polishuset den 2 april kl 
13  

 IT skyddsrond. Görs på vård och omsorg vartannat år.  

 Uppgradering av Procapita till Lifecare produkterna är igång. Först ut är 
utförarna för Särskilt boende (Säbo).  

 Kommunala hemtjänsten. Effektiviteten i februari: 

Gnarp 57%, Bergsjö 91%, Harmånger 81%, Hassela 94%. 
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Forts. § 28 

 

Social omsorg 

Barn och familj 

 Antal aktualiseringar; 39, jan 18  

 

Ekonomiskt bistånd  

 Antal hushåll med ekonomiskt bistånd; 100 

 Nya ärenden; 9   

 

Öppenvård Familjeteamet 

 18 familjer och 15 vuxna i kontakt med Familjeteamet 

 

Missbruk 

 Antal personer med dygnet runt vård: 5 personer 

 18 personer i öppenvård 

 

Pågående arbete 

 Digitalisering 

 Projektet SKL försörjningsstöd  

 Planeringsdagar för hela social omsorg (SO) genomförd 

 Ansökan om medel för genomförande av Hbtq utbildning/certifiering 
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§ 29 Dnr 2019-000108  

Verksamhetsuppföljning omsorgsutskottets 
verksamheter 

Omsorgsutskottets beslut 

Att tacka för informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Malin Rutström redovisar uppföljning av de olika verksamheterna 
under omsorgsutskottet, genom volymer och nyckeltal per februari 2019. 

 

 Fallrapporter  

 Antal trygghetsringningar  

 Bemanningen för Särskilt boende  

 Beviljad dagverksamhet som ännu inte verkställts 

 Beviljad korttidsvård som ännu inte verkställts 

 Dagverksamhet äldre antal verkställda 
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§ 30 Dnr 2018-000079  

Sammanställning av icke verkställda beslut enligt SoL 
och LSS  

Omsorgsutskottets förslag  

Kommunfullmäktige beslutar 

Att godkänna kvartalsrapport 4, 2018 gällande ej verkställda beslut SoL och LSS.  

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande ej verkställda 
beslut enligt SoL och LSS för kvartal 4, 2018. 

SoL ÄO, äldreomsorg.  

SoL OF, omsorg om personer med funktionsnedsättning. 

LSS OF, omsorg om personer med funktionsnedsättning. 

 

Finns gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum? 

Svar: Ja = 

4 ärenden gällande SoL ÄO, äldreomsorg. 

0 ärenden gällande LSS OF, omsorg om personer med funktionsnedsättning. 

 

Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre månader 
från datum för avbrott? 

Svar: Nej.  

Beslutsunderlag 

Att godkänna kvartalsrapport 4 2018 gällande ej verkställda beslut SoL och LSS.  
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§ 31 Dnr 2017-000452  

Patientsäkerhetsberättelse 2018 

Omsorgsutskottets beslut 

Att tacka för informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Patientsäkerhetsberättelsen fastställd av Anna Finnström, MAS, 2019-03-01. 
 
Föredragande Anna Finnström MAS (medicinsk ansvarig sjuksköterska) 
 
Enligt socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9 finns ett krav på kvalitetsarbete för alla 
vårdgivare som bedriver hälso- och sjukvård, socialtjänst eller verksamhet enligt 
LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) 
 
Nordanstigs kommun arbetar med att på enhets-, verksamhets-, och 
organisationsnivå kvalitetssäkra den service och omsorg som kommunen ansvarar 
för. Kvalitetsredovisning avser att redogöra gentemot politik och andra 
kontrollerande myndigheter hur vård och omsorg bedrivs i Nordanstigs kommun.  
 
Kvalitetsredovisningen utgår från lokala politiska mål och nationella kriterier hur 
vårdgivare eller de som bedriver vård och omsorg arbetat med att systematiskt och 
fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. 
Att rapportera risker, tillbud och negativa händelser utgör grundpelaren i 
patientsäkerhetsarbetet. Genom inrapporteringssystem för avvikelser har alla 
medarbetare inom Vård och Omsorg under 2018 fått möjlighet att bidra till ett 
kontinuerligt förbättringsarbete.  
 
Arbetet med att riskbedöma för fall, undernäring, trycksår och dålig munhälsa och 
att registrera resultatet och åtgärderna i det nationella kvalitetsregistret pågår i det 
dagliga arbetet.  
 
Uppföljning av nattfasta inom SÄBO (Särskild boende) och korttids registreras. 
 
Fortsatt arbete med att kvalitetssäkra med Tena Identifi. Arbetet har gått framåt men 
en större satsning kommer att ske under 2109.  
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Forts § 31 
 
 
Läkemedelsgenomgångar enligt PHASE 20 genomförs och dokumenteras.  
 
Folktandvården utför uppsökande verksamhet och gör munhälsobedömningar. Det 
erbjuds också utbildningar för omsorgspersonalen i munhälsa.  
 
Fortsatt arbeta med BPSD (Beteendemässiga och Psykiska symtom vid Demens) på 
våra SÄBON och korttids och en ny utbildning tillhandahölls under vården för nya 
administratörer.  
 
Ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och nya 
samverkansavtal mellan region Gävleborg och de 10 kommunerna. Utbildning i 
lagen och det nya informationsöverföringssystemet.  
 
 

:      
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§ 32 Dnr 2019-000109  

Ekonomirapport 

Omsorgsutskottets beslut 

Att tacka för informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomienheten har sammanställt en ekonomirapport per februari för 
omsorgsutskottets verksamheter.  

Föredragande är verksamhetschef Malin Rutström. 

 

Social omsorg 

Budget 2019   46 573 (tkr) 

Avvikelse mot budget  

Försörjningsstöd   - 3 400  

IFO administration  -    200 

(Andra verksamheter går enligt budget eller plus) 

Total avvikelse mot budget    - 1 950 (tkr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forts § 32 
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Vård och omsorg 

Budget 2019                       168 618 (tkr) 

Avvikelse mot budget 

Bemanningsenhet  - 1 000 

Hemtjänst och nattpatrull  - 9 250 

Hagängsgården  -    900 

Bergesta   -    250 

Sörgården  - 1 300 

Andra verksamheter går enligt budget eller plus) 

Total avvikelse mot budget    - 9 400 (tkr)  
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§ 33 Dnr 2019-000123  

Budget Omsorgsutskottet 

Omsorgsutskottets beslut 

      

Sammanfattning av ärendet 

Under dagens sammanträde arbetar omsorgsutskottet gemensamt fram strategier 
och gör en sammanställning över förslag på åtgärder för att få budget i balans. Man 
gör också förslag på en prioritetsordning utifrån vad man tycker är viktigast.  
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§ 34 Dnr 2018-000140  

Utökning av kostnad för tjänsteköp 

Omsorgsutskottets beslut 

Att ge bifall till utökad placeringskostnad från 20 februari till och med 31 mars 
2019 för XX. Kostnad 2580 kr/dygn plus 1500 kr i utökad kostnad för 
nattbemanning och extrapersonal måndag-fredag. Därefter utvärdering.  

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteutlåtande skrivet av enhetschef Katarina Moberg och verksamhetschef Malin 
Rutström 2019-03-04. 

XX är beviljad boende sedan april 2018. XX har haft svårt att tillgodogöra sig 
boendets insatser då XX har stort behov av stöd och hjälp dygnet runt. För att kunna 
tillmötesgå XX och XX behov behöver boendet utöka bemanningen dagtid men 
även nattetid. Det kommer att innebära en utökad kostnad men boendet ser inte att 
de kan ge XX rätt stöd med nuvarande bemanning.  

Beslutsunderlag 

Yrkar bifall till utökad placeringskostnad från 20 februari till och med 31 mars 
2019. Kostnad 2580kr/dygn plus 1500 kr i utökad kostnad för nattbemanning och 
extrapersonal måndag-fredag. Därefter utvärdering.  
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§ 35 Dnr 2019-000164  

Ansökan om Särskilt boende 

Omsorgsutskottets beslut 

Att bifalla förslag till beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteutlåtande skrivet av enhetschef Kristina Ersson daterat 2019-03-13.  

En skriftlig ansökan om särskilt boende inkom 2018-09-19 från den enskilde.  

XX hittades medvetslös i sitt hem i XX 2018-07-13 av hemtjänstpersonal. Efter 
sjukhusvistelse beviljades XX korttidsvård på X i X där XX fortfarande är.                
XX känner sig otrygg att bo hemma i samband med nedsatt hälsotillstånd. 
Anledningen till att XX sökt i Nordanstigs kommun är att XX anhöriga bor i X och 
XX är född i X.  

Beslutsunderlag 

Att ansökan om bistånd enligt 2 kap. 8 och 9 §§ Socialtjänstlagen, beviljas med 
motiveringen att XX tillhör personkretsen samt har behov av insatsen. 

Att ansökan om bistånd enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen, i form av särskilt boende 
på Bergesta äldreboende, avslås då behovet kan tillgodoses på annat sätt. 

Att ansökan om bistånd enligt 4 . kap 1 § Socialtjänstlagen, i form av särskilt 
boende beviljas då behov föreligger och ej kan tillgodoses på annat sätt.  
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§ 36 Dnr 2018-000300  

Ändra namn och benämning på Lotsens 
dagverksamhet 

Omsorgsutskottets beslut 

Att ändra namn och benämning på Lotsens dagverksamhet till ”Storgatan” 
Aktivitetscenter 

Sammanfattning av ärendet 

Lotsens dagliga verksamhet har bedrivits i mindre omfattning under många år. Då 
man nu fått en ny lokal i centrala Bergsjö med andra möjligheter till utveckling och 
där man kan erbjuda mer arbetsinriktade aktiviteter vill man sätta en ny prägel på 
verksamheten med ett nytt namn och en ny benämning vad verksamheten har för 
mål.  

Förslaget är att verksamheten ska heta ”Storgatan” och gå under benämningen 
Aktivitetscenter. 

(Tjänsteutlåtande Sigrun Mårtensson, enhetschef och Malin Rutström, 
verksamhetschef daterat 2019-03-05)  

Beslutsunderlag 

Att ändra namn och benämning på Lotsens dagverksamhet till ”Storgatan” 
Aktivitetscenter 
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§ 37 Dnr 2019-000162  

Sammanslagning av daglig verksamhet 

Omsorgsutskottets förslag 

Att Kommunstyrelsen beslutar 

Att DC flyttar sin verksamhet till Palettens lokaler.  

Att verksamheten följer den åtgärds- och handlingsplan som finns i gällande risk- 
och konsekvensanalys som upprättats av enhetschefer och skyddsombud.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har idag två små enheter för dagligverksamhet med kostnader för två 
lokaler, Paletten och DC. DC har lokaler som i grunden inte är anpassade för den 
typen av svårt funktionshindrade kunder som dom nu har. Verksamheten ser en 
fördel med att Paletten och DC blir en enhet, med placering i Palettens lokaler. 
Dessa verksamheter har idag en gemensam budget men inget samarbete.   

(Tjänsteutlåtande Susanne Pettersson, enhetschef, daterat 2019-03-12)  

Beslutsunderlag 

Att DC flyttar sin verksamhet till Palettens lokaler.  
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§ 38 Dnr 2019-000158  

Omkostnadsersättning för praktik inom Kommunala 
Aktivitetsansvaret KAA 

Omsorgsutskottets förslag  

Att Kommunstyrelsen beslutar  

Att omkostnadsersättning för praktik vid Arbetsmarknadsenheten inom ramen för 
Kommunala Aktivitetsansvaret utgår med 55:-/dag max 1250:-/månad 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2017 att införa omkostnadsersättning för praktik vid 
Arbetsmarknadsenheten inom ramen för Kommunala Aktivitetsansvaret KAA. 
Ersättningen motsvarar den nivå som studiebidraget utgör. Studiebidraget är höjt till 
1250:-/ månad vilket ger ca 55:-/dag vilket är en höjning från tidigare 1050:- och 
50:-/dag. Arbetsmarknadsenheten föreslår att ersättningen höjs för att efterlikna det 
nu gällande studiebidraget. 

Sedan omkostnadsersättningen infördes 2017 har ersättning med totalt 13 750:- 
utbetalats till ungdomar inom KAA. 2017 – 7 700:-, 2018 – 2 800:- och 2019 3 
250:-. Kostnaden för ersättningen ryms inom Arbetsmarknadsenhetens budget.     

(Tjänsteutlåtande Bente Sandström, enhetschef och Kristina Berglund, socialchef, 
daterat 2019-03-07)  

Beslutsunderlag 

Att omkostnadsersättning för praktik vid Arbetsmarknadsenheten inom ramen för 
Kommunala Aktivitetsansvaret utgår med 55:-/dag max 1250:-/månad 
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§ 39 Dnr 2019-000159  

Utlysning av projektmedel Länsstyrelsen § 37 och § 37a 
2019 

Omsorgsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Att uppdra till Arbetsmarknads- och flyktingenheten att söka projektmedel inom 
ramen för Länsstyrelsens utlysningar av §37 och §37a medel 2019.  

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen utlyser projektmedel årligen enligt §37 och §37a.  §37-medel syftar 
till att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända. Prioritet är 
insatser som syftar till att utveckla samverkan mellan aktörer, såsom kommuner, 
myndigheter och civilsamhälle. Sedan 2012 har Nordanstig sökt projektmedel för 
samverkan i Gävleborg och representerat samtliga kommuners flyktingenheter. 
Projektet har samordnats och organiserats av enhetschef för arbetsmarknads- och 
flyktingenheten. Länets kommuners flyktingenheter önskar fortsätta den 
verksamheten för gemensam nytta, kompetensutveckling och nätverkande under 
2020. Ansökan skall vara Länsstyrelsen tillhanda senast 190915. §37a-medel syftar 
till att utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter. Insatserna 
skall syfta till att underlätta etableringen i samhället, skapa nätverk, stödja 
språkinlärning och socialt stöd. 

Nordanstig har sedan 2018 ett projekt finansierat med dessa medel som heter 
Familjen i Fokus. Insatserna riktar sig till föräldrar med barn, hemmavarande 
föräldrar i samarbete med Familjecentralen, Biblioteket, Rädda Barnen och Svenska 
kyrkan. Från förvaltningen ser vi att dessa insatser är värdefulla och önskar söka 
projektmedel för verksamhet under 2020. Ansökan ska vara Länsstyrelsen tillhanda 
senast 190501 

(Tjänsteutlåtande Bente Sandström, enhetschef och Kristina Berglund, socialchef, 
daterat 2019-03-06)  

Beslutsunderlag 

Att uppdra till Arbetsmarknads- och flyktingenheten att söka projektmedel inom 
ramen för Länsstyrelsens utlysningar av §37 och §37a medel 2019.  
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§ 40 Dnr 2019-000124  

Verksamhetsmål/Strategier 2020 

Omsorgsutskottets beslut 

      

Sammanfattning av ärendet 

Se § 33 Budget.  
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§ 41 Dnr 2018-000111  

Nulägesrapport - Genomförande av tillväxtstrategi för 
Nordanstigs kommun 

Omsorgsutskottets beslut 

      

Sammanfattning av ärendet 

Ingen nulägesrapport gavs vid dagens sammanträde.  
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§ 42 Dnr 2018-000022  

Nätverk Välfärd/Länsledning 

Omsorgsutskottets beslut 

      

Sammanfattning av ärendet 

Inget att rapportera från Nätverk Välfärd/Länsledning vid dagens sammanträde.  
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§ 43 Dnr 2017-000461  

Rapporter/information 

Omsorgsutskottets beslut 

Att tacka för informationen 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetsberättelse från Socialjouren Gävleborg år 2018  

En gemensam socialjour för Gävleborg startade som verksamhet 150831. Målet 
med verksamheten är att handlägga akuta socialtjänstärenden utanför ordinarie 
kontorstid som inte kan vänta tills ordinarie socialtjänst öppnar. Socialjouren är en 
samverkan mellan Gävleborgs läns alla kommuner; Gävle, Sandviken, Ockelbo, 
Hofors, Söderhamn, Bollnäs, Ovanåker, Hudiksvall, Ljusdal och Nordanstig. 

 

Underrättelse om inledd tillsyn  

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har inlett en tillsyn för att granska 
kommunstyrelsens systematiska kvalitetsarbete utifrån bestämmelserna i 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2001:9) om ledningssystem 
för systematiskt kvalitetsarbete. Den 24 april 2019 kommer IVO på inspektion och 
ska då genomföra intervjuer med representanter i verksamheten. (Inspektionen för 
vård och omsorg Dnr 8.5-9093/2019-1) 

 

Information från Arbetsförmedlingen 

Arbetsförmedlingen kommer att avveckla cirka 130 av 242 lokala kontor. 
Samverkan med kommuner och andra myndigheter blir samtidigt ännu viktigare för 
att fortsätta ha bokade fysiska möten.  
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§ 44 Dnr 2019-000110  

Information och övriga ärenden 

Omsorgsutskottets beslut 

Att utifrån punkt 2 vidarebefordra frågan till socialchef Kristina Berglund.  

Att utifrån punkt 3 ge uppdrag till verksamheten att se över riktlinjerna i 
biståndsbedömningen och myndighetsutövningen på biståndsenheten.  

I övrigt tacka för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

1. Stefan Nybom (S) rapporterar från styrelsemöte med en gemensam nämnd 
för hjälpmedel och FoU frågor för både regionens och länets kommuner. 
Samarbetet kommer att påverka Nordanstigs kommuns möjligheter att 
bedriva verksamhet och bevaka att kommunen inte missgynnas.  

2. Vad har Nordanstigs kommun för rutiner för att jobba med 
hedersproblematik? Frågan väcks utifrån ett reportage i HT om 
könsstympning. (Patric Jonsson (KD) 

3. Riktlinjerna för biståndsbedömning behöver ses över. Utskottet vill se en 
mer omfattande redovisning på vad man bedömt. Det är viktigt att ett 
ärende stängs innan ett nytt görs. Om två ärenden är öppna samtidigt 
fördubblas timmarna. (ordf. Carina Ohlson).  

4. Lotta Styrman, Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR), presenterar 
sig och sitt uppdrag. MAR samverkar i tre kommuner, Nordanstig, 
Hudiksvall och Ljusdal. MAR ska finnas som sakkunnig till kommunerna.  

5. Information från kommunchef Fredrik Pahlberg om Bergsjö hälsocentral.  
Den information som getts är att man tänker göra Nordanstig till ett enda 
hälsocentralsområde. Kommunen har inte varit delaktig i diskussioner om 
upphandling av utförare.  

6. Uppdrag kontaktpolitiker Är kontaktpolitiker ute på kommunens 
arbetsplatser något vi ska ha? Carina Ohlsons fråga. Omsorgsutskottet ska 
fundera och ta upp frågan igen vid nästa sammanträde.  

      

      

      

 


