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§ 105 Dnr 2019-000111  

Godkännande av dagordning 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna dagordningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottet ska godkänna dagordningen. 
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§ 106 Dnr 2019-000112  

Föregående protokoll 

Omsorgsutskottets beslut 

Föregående protokoll läggs till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottet går igenom protokollet från 2020-10-12.  

Då ärendet Öppnande av korttids för barn, § 100, skulle ha kommit åter på dagens 

ärendelista läggs det in som en sista ärendepunkt.  

Beslutsunderlag 

Protokoll Omsorgsutskottet 20-10-12 
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§ 107 Dnr 2020-000224  

Information rörande genomförd Översyn av 
socialtjänsten 

Omsorgsutskottets beslut 

Uppdra till verksamheten att fortsätta arbetet med att följa upp och revidera arbetet 

inom socialtjänsten och utifrån resultatet i rapporten analysera, planera och utforma 

en handlingsplan med tydlig ansvarsfördelning, prioriteringar och tidsatta 

uppföljningar. En återrapportering ska ske till omsorgsutskottet vid nästa 

sammanträde.   

 

Sammanfattning av ärendet 

Dragning av konsult Ulrika Ekebro om genomförd Översyn av socialtjänsten.  

Konsult Ulrika Ekebro har på uppdrag av kommunchefen tittat på hur man uppnår 

lagstiftningen inom socialtjänstens område samt hur ansvarsfördelningarna finns i 

förvaltningen. Uppdragets syfte har varit att utreda kommunens nuvarande 

funktionalitet och se över behov att genomföra förändringar för att nå 

lagstiftningen, med målsättningen att kommunen bedriver socialtjänsten på ett 

effektivt och ekonomiskt ansvarsfullt sätt. 

I översynen har Ulrika Ekebro utgått från Socialtjänstlagen och Socialstyrelsens 

föreskrift 2011:9 om systematiskt kvalitetsarbete samt AFS 2015:4 om 

arbetsgivarens arbetsmiljöansvar. I översynen har framkommit att det finns brister i 

strukturen som man måste ta sig an. Påfallande tydligt är behovet av tydligare 

ledning, styrning och uppföljning från politisk nivå och nedåt.  

Vid översynen har identifierats åtta prioriterade åtgärder som kompletteras med 

konkreta förslag. Därutöver har översynen identifierat mindre utvecklingsområden 

och saker att åtgärda på detaljnivå. Dessa har återförts muntligt och kan åtgärdas  

bl a genom systematiskt kvalitetsarbete, med medarbetarnas delaktighet. 

Den allra mest prioriterade åtgärden är att analysera och tillvarata resultatet av 

denna översyn och gripa sig an kommande utvecklingsarbete på ett systematiskt och 

konstruktivt sätt.  
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§ 108 Dnr 2020-000115  

Coronaviruset, Covid-19. 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Tf verksamhetschef för Vård och omsorg, Karin Henningsson, informerar bl.a. om 

följande; 

Man ser en ökad spridning av Covid. En brukare är positiv. Det är två till som ska 

testas under dagen. Man har en beredskap att öppna Covid-teamet igen. Teamet står 

stand by och kan komma att öppnas upp med kort varsel.  

Man kör uppdateringar av rutiner och utbildningar.  
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§ 109 Dnr 2020-000195  

Verksamheten informerar 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen. )  

Sammanfattning av ärendet 

Tf verksamhetschef för Vård och omsorg, Karin Henningsson och socialchef 

Kristina Norberg redovisar en sammanställning av aktuella ärenden. 

 

Vård och omsorg 

 Diskussion kring Grundscheman i alla vård och omsorgs verksamheter 

pågår. 

 Budget planering i alla vårdområden pågår. 

 Kortidsverksamhet planeras. 

 Organisationen börjar sätta sig. 

 Projekt ”Förebygga ensamhet för äldre” Internet café, Jennie Söderlund 

presenterar.  

Bjuda in Jennie till nästa omsorgsutskott för att informera om Internet cafét. 

 En medarbetarundersökning har gjorts i kommunen genom en 

medarbetarenkät. 

Syftet med enkäten är att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar 

sina arbetsförhållanden samt för att få ett underlag för kommande 

förbättrings- och utvecklingsarbete. Enkäten är också en del av det 

systematiska arbetsmiljöarbetet, och ska användas för uppföljning. 

Medarbetarenkätens resultat ska ha ett framåtsyftande fokus och ses som en 

utgångspunkt för utvecklings- och förändringsarbete på varje arbetsplats. 

Karin Henningsson redovisar resultatet för medarbetare och chefer inom 

vård och omsorg. 

Se bifogad enkät.  
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Forts § 109 

 

Social omsorg 

Kristina Norberg, kommentar till medarbetarenkäten;  

Enligt medarbetarenkäten fungerar allt mycket bra inom social omsorg. Enkäten 

och Ulrika Ekebros rapport utifrån översynen av socialtjänsten går emot varandra. 

Det kan bero på att Ulriks översyn varit mer realistisk genom att den varit bredare. 

Hon har haft både enkät och intervjuer. Frågorna har kunnat utvecklas mer.  

 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsinformation, Karin Henningsson, dok nr 122990 

Medarbetarenkät redovisning Vård och omsorg, dok nr 122919 
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§ 110 Dnr 2020-000095  

Verksamhetsuppföljning  

Omsorgsutskottets beslut 

Uppdra till verksamheten att göra en sammanställning där det framgår hur många 

obehandlade ansökningar det är till Särskilt boende. Ansökningarna kommer 

förmodligen att bli beviljade men det inte finns några platser.  

Sammanställningen skickas vidare till kommunstyrelsen. 

Kalla biståndsenheten till nästa sammanträde för en dragning om 

biståndsbedömningen, lagar mm)  

Sammanfattning av ärendet 

Socialchef Kristina Norberg och tf verksamhetschef för Vård och omsorg Karin 

Henningsson redovisar uppföljning av de olika verksamheterna under 

omsorgsutskottet per oktober 2020. 

Redovisningen innehåller en ekonomisk uppföljning med analys och åtgärder till 

avvikelser i månadsresultat samt verksamhetsuppföljning med volymer och 

nyckeltal 

 

Social omsorg 

Total prognos 

Avvikelse mot budget plus 697 tkr. 

Analys av månadsresultat 

Social Omsorgs avvikelser är i stort i områdena placeringar (barn och vuxen) samt 

försörjningsstöd. Utifrån analys av tidigare års kostnader av placeringar så är den 

budget som ligger inte realistisk utifrån det behov som kommunen uppvisar. 

Samma gäller för försörjningsstöd. Dock ligger kostnaderna på placeringar ( gäller 

både barn och vuxen) på en högre dygnskostnad än vad tidigare år. Dvs antalet 

placerade dygn är lägre än tidigare år men till en högre kostnad. Det beror på flera 

SiS placeringar som har höga dygnskostnader. 

När det gäller området barn och familj så pågår ett arbete inom handläggning och 

öppenvård för att effektivisera, dock har det försvårats på grund av behov av 

rekrytering och  Covid-19. Utifrån folkhälsomyndigheten rekommendationer så ska 

så många som möjligt arbeta hemifrån vilket försvårar ett utvecklingsarbete. 

Samma gäller handläggningen inom vuxen. 
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Forts § 110 

 

Inom försörjningsstöd så pågår redan ett arbete tillsammans 

Arbetsmarknadsenheten och Flyktingenheten för att minska arbetslösheten och 

därmed behovet av försörjningsstöd. Även här försvåras det arbetet av covid-19. 

Arbetet har ändå visat resultat och därmed ändrat den uppåtgående trend som vi 

tidigare haft till en svagt nedåtgående trend. Trots det är kostnaderna högre än den 

budget som är satt. 

Utifrån den prognos som finns i landet gällande hur Covid-19 kommer att slå mot 

arbetslösheten så har den ökat jämfört med samma tid förra året. Det kommer med 

stor sannolikhet att längre fram under året öka kostnaderna inom försörjningsstöd 

och arbetstyngden inom AME/Flykting. En ytterligare konsekvens av arbetslöshet 

är ökad problematik inom familjer. Därmed förväntas en ökad handläggning av 

ärenden inom barn- och familj, missbruksvården och familjevåld. Det i sin tur kan 

ge en ökning av placeringar både gällande barn och vuxna. Tyngd på ärenden har 

ökat vilket betyder en ökning av komplicerade och svårare ärenden. Den trenden ses 

inom stora delar av landet. 

Biståndsenheten ligger  plus i förhållande till budget. Orsak, personalkostnader 

samt bilpool/resor.  Vi  har haft tillgång till resurs från VoO/anhörigsamordnare  

utan kostnader under perioden 200319 till 201031 och därav ej behövt nyttja 

budgeterade medel för semestervikarie. 

På grund av rådande pandemi, att undvika externa möten och icke nödvändiga 

hembesök samt  då utbildningar därav i huvudsak skett digitalt har vi inte behövt 

nyttja bilpoolen för resor i tjänsten, ej heller tillkommer kostnader för  tågresor eller 

ex övernattningar hotell i samband med utbildningar. 

 

Åtgärder till avvikelser i månadsresultat 

Vi har den här månaden fått presenterat rapporten av översynen av SO. Utifrån den 

behöver vi analysera var vi ska prioritera ett förändringsarbete och sedan redovisa 

ett planeringsarbete. Det arbetet har ännu inte startad då rapporten nyss släppts och 

en uppdragsbeskrivning väntas. 
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Forts § 110 

 

Antal årsarbetare 

Antal årsarbetare ligger ganska stadigt genom året. Några uppsägningar och 

nyanställningar har funnits. 

Sjukfrånvaro per månad 

Folkhälsomyndigheten rekommendationer gällande Covid-19  är att sjukskriva sig 

vid minsta symtom och stanna hemma. Ökningar har nu börjat att synas under 

hösten då även de vanliga höstförskylningarna kommer. Då de är svåra att särskilja 

från Covid-19 följer personal rekommendationerna och stannar hemma. 

 

Verksamhetens volymer 

Beslut enligt LSS 

Det är för små volymer när det gäller beslut gällande LSS för att kunna göra en 

analys. 

Beslut enligt SoL 

Antalet beslut är 129 st. I oktober har 81 personer fått beslut. 

Antal beslut om ekonomiskt bistånd 

Då sifforna för ekonomiskt bistånd inte kommit in för oktober månad har man inte 

kunnat göra någon analys. 

Antal i skapade anställningar inklusive utbildningskontrakt 

Antalet följer budget. 

Med anledning av den ökade arbetslösheten och långtidsarbetslösheten på grund av 

Corona-pandemin har vi ett tydligt ökat tryck på anvisningar från 

Arbetsförmedlingen till framförallt extratjänster. Vi har svårt att verkställa dem då 

kommunens verksamheter inte kan ta mot personerna. 

Uppföljning på individnivå sker löpande för vidare planering i samarbete med 

Arbetsförmedlingen. Subvention från Arbetsförmedlingen följer individen i olika 

grad beroende på insats. Exempel på insatser är Extratjänster, Offentlig skyddad 

anställning, och olika varianter av lönebidrag samt de som ingår i avtalet med 

Samhall (8 st). I detta ligger inte de som omfattas av årets sommarferiearbete. 
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Forts § 110 

 

Antal initierade av socialtjänsten 

Antal personer inskrivna på Arbetsmarknadsenheten som har anvisats från 

socialkontoret, försörjningsstöd är 67 i oktober. Vi ser med oro på effekterna av 

Coronapandemin då behovet av insatser antas öka för den målgruppen. Vi 

eftersträvar en god samverkan och utvecklar nu det mellan enheterna och målet att 

erbjuda insatser för de som är i behov av försörjningsstöd prioriteras. Övriga 

instanser som initierar personer kan vara bland annat Arbetsförmedlingen, 

vuxenutbildningen, uppsökta enligt politiskt uppdrag KAA och Feriearbete. 

Antal inskrivna (totalt) på kommunens flyktingenhet 

Antalet inskrivna på flyktingenheten omfattar samtliga inskrivna som tagits emot de 

sista 24 månaderna vilket kommunen enligt lagstiftning har ansvar för gällande 

bosättning, tolk, integrationsinsatser, särskilda insatser i skola mm. Det är 18 

kvinnor och 17 män som är registrerade. Nordanstig skall enligt lagstiftning och 

fastlagd planering ta mot 17 anvisade personer från Migrationsverket 2020. Utöver 

dessa kommer egenbosatta, sekundärinflyttade och anhöriga. 

Med anledning av Coronapandemin är det ett tydligt minskat antal asylsökande i 

Sverige samt att överföringar av Kvotflyktingar är pausad tills vidare. Anvisningar 

ska genomföras enligt Migrationsverket så vi förbereder oss på att det blir en 

"ketchupeffekt" gällande kvotflyktingar då resor kan återupptas. Under oktober är 

ett mottagande av kvotflyktingar genomfört omfattande åtta (8) personer. 

Antal inskrivna i KAA (Kommunala aktivitetsansvaret, lagstadgad verksamhet 16-

20 år) 

Antal inskrivna i oktober är 24 personer. KAA - Kommunala Aktivitets Ansvaret är 

lagstadgad verksamhet för kommuner och omfattar ungdomar 16-20 år som ej går 

nationellt gymnasieprogram. Skillnaden med en minskning mellan augusti och 

september härför till skolors höstterminsstart. Vi jobbar nu förebyggande för att inte 

få avhopp från gymnasieskolan. 

Uppsökande och bevakande verksamhet och skyldighet att erbjuda aktivitet för 

samtliga. Halvårsvis rapportering till SCB på Skolverkets uppdrag vilket kommuner 

enligt lag är skyldig att lämna. 
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Forts § 110 

Antal inskrivna på Arbetsmarknadsenheten 

Enheten har minskat antal inskrivna jämfört med föregående månad föregående år. 

Verksamheten omfattar 60 kvinnor och 55 män, vi har 11 som är nyinskrivna och 

12 avslutade sedan föregående månad. Minskningen beror i stor grad på att det är 

svårt att verkställa anvisningar för att lindra arbetslösheten i kommunala 

verksamheterna. 

Vi bevakar konsekvenserna av Arbetsförmedlingens förändringar för att följa 

effekterna och har nu kommit i gång med samarbetet något bättre än tidigare. 

Antalet anvisningar till extratjänster fortsätter att öka då Arbetsförmedlingen har i 

princip obegränsad budget för den insatsen och det kommer gynna våra 

kommuninnevånare. Dock har vi svårt att verkställa uppdragen då kommunens 

verksamheter inte har platser för våra deltagare. 

Vi ser med stor oro på vad Coronapandemin kommer ha för effekter på 

arbetslösheten på lång sikt och möjligheten att ge människor praktik, arbetsträning 

eller skapade anställningar i kommunal verksamhet i den akuta fasen. 

Antal KVOT mottagna 

Kvotmottagna personer är direktinresta från annat land och har uppehållstillstånd 

klart. Det är 21 personer som omfattas av etableringen och våra insatser. Det är 13 

kvinnor och 8 män, varav 10 är under 16 år. Sverige tar mot 5000 kvotflyktingar 

årligen. Nordanstig räknade med 17 anvisade under året genom det utökade 

samrådsprojektet vi inlett med andra kommuner, Länsstyrelsen och 

Migrationsverket under 2020, samtliga Syrier. Detta projekt är nu uppskjutet till 

2021 med anledning av att det inte gåt att planera ett överförande till Sverige med 

anledning av Corona-Pandemin. Dessa har ingen direkt förkunskap om Sverige till 

skillnad från asylsökande som varit i Sverige en tid innan de eventuellt beviljats 

uppehållstillstånd och kommunplaceras. Anvisade kan vara kvotflyktingar som i 

detta fall eller anvisade från ett anläggningsboende i Sverige. 

Vi hade anvisning på kvotflyktingar som överfördes nu 14 oktober. Två 

barnfamiljer där föräldrar har en relativt hög utbildningsbakgrund och barn i 

förskoleåldern. 

 

Antal vuxna över 20 år på kommunens flyktingenhet 

Av de inskrivna på Flyktingenheten är totalt 17 personer över 20 år, varav 14 

personer är över 25 år där två (2) är över 65 år.  Dessa har olika integrationsinsatser 

från Arbetsförmedlingen och kommunen. 
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Forts § 110 

 

Antal placeringar 

Vi vill följa utvecklingen vid extern placering i förskjutning till privat verksamhet 

som en del i metodutveckling för långvarigt försörjningsstöd. Måttet avser var 

deltagare vid externa insatser vid Arbetsmarknadsenheten har sin praktik eller 

liknande placering. Arbetsplatser är registrerade enligt sin tillhörighet i Ideell, 

offentlig eller privat verksamhet. Deltagare med placering i egen gruppverksamhet 

framgår inte här. 

Vi ser att placeringar i kommunal minskar vilket är ett problem för enheten då vi 

har svårt att fullgöra vårt uppdrag i relation till Individ- och familjeomsorgen och 

Arbetsförmedlingen. Med anledning av en felregistrering från enheten har 11 

deltagare felaktigt legat placerad på offentlig arbetsplats vilket nu är korrigerat och 

är anledning till den stora minskningen från föregående månad. 

 

Antal obehandlade Säboansökningar 

SÄBO ”obehandlade” 201031: 

Ansökningsdatum: 

SÄBO ÄO: 

200730 

200805 

200910 

200922 

200922 

200922 

200925 

200929 

201002 

201007 

201008 

201015. 

201022 

201023 

201023 

201026 

Total 16 st ansökningar Säbo ÄO som ej kommit till beslut. 
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Forts § 110 

 

Behandlade Säboansökningar 

Tre bifall och ett avslag. 

 

Vård och omsorg 

Analys av månadsresultat 

Prognosen för året ser ut att landa på 12 miljoner kronor över budget. 

5 miljoner av dessa är direkt kopplade till Covid-19 och 1 miljon är omställning 

från Corab till Drakstaden. 

6 miljoner är till största delen personalkostnader. En del är ökad personalåtgång  på 

grund av mycket kohortvård. Låg effektivitet inom den kommunala hemtjänsten 

Åtgärder till avvikelser i månadsresultat 

Jobbar aktivt med att förändra organisationen. De flesta av alla åtgärder som 

presenterats under året är igång nu from den 1/9. (Omorganisationen har tagit längre 

tid än först planerad mycket på grund av tidsbrist i våras då vi var mitt uppe i 

pandemin,) 

Behöver få upp effektiviteten i hemtjänsten och komma igång med samarbetet 

mellan hemtjänst och Säbo i vårdområde 4 

 

Antal årsarbetare och antal anställda per månad  

Oförändrat. Personal lika, 252, anställda 215 åa. 

 

Sjukfrånvaro per månad sjukfrånvaron  

Ökad sjukfrånvaro på grund av FHM:s (Folkhälsomyndigheten) rekommendationer 

att stanna hemma vid minsta symtom. 

Till och med den 31/10 har vård och omsorg haft ca 650 tkr mer i vikarie kostnader 

för sjukdom. en följd av pandemin. 
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Forts § 110 

 

Verksamhetens volymer 

 

Antal beviljade hemtjänsten beviljade timmar, kommunal/privat 

Ökningen av timmar är till stor del ersättning för trygghetslarm och 

dubbelbemanning. Ny utförare som stannar den beviljade tiden hos brukaren. 

HSL, antal avvikelser 

Liten ökning denna månad av avvikelser gällande läkemedel. Detta kan bero på att 

vi under oktober månad har varit ute i verksamheterna och pratat om betydelsen av 

avvikelser. Syns att några enheter som innan inte har skrivit avvikelser i någon 

större utsträckning gjort detta denna månad. 

 

HSL, antal Fallrapporter  

De individer som vi har gjort fallutredningar på har ytterligare några fall under 

denna månad, dock inte många. På sista EC-träffen togs behovet upp med att få 

igång arbetet med Senior Alert igen i ett teamarbete som på Säbo för att tidigare 

kunna förebygga fall. Nattpatrullen rapporter 13 fallavvikelser under oktober. Ett 

behov av fallförebyggande åtgärder finns även ute i HT. 

 

Vårddygn korttids 

Budgeterat för 403 vårddygn/februari utifrån 13 korttidsplatser. Beläggningen har 

varit 438 dygn, (diff 35 dygn) 

Vårdtagare har varit inlagd på sjukhus två dygn. 

Sju vårdtagare har återgått till hemmet. En vårdtagare har flyttat till Särskilt boende. 

Man har märkt av en ökning av korttidsansökningar under september och oktober 

månad, jämfört med juli-augusti. 

En ökning av brukare som är beviljade Särskilt boende och ej kan återgå till 

hemmet i väntan på Säboplats. 
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Forts § 110 

 

Beviljade korttidsvård som har verkställts 

Fortsatt högt tryck på korttidsplatser. 

 

Effektivitet Hemtjänst 

Harmånger hemtjänst har tappat ett stort palliativt ärende. (Sjunkit från 69% till 

65%) 

Kontaktpersoner SoL, antal med beslut och icke verkställda beslut 

Ett beslut om kontaktperson är icke verkställt, kontaktperson finns men personen är 

ej i stånd att ta emot insatsen i dagsläget. 

Antal besök via trygghetsringning per månad 

Statistik från SOS alarm har ej inkommit denna månad 

Bemanning Säbo inkl. LSS, Lotsen och korttids 

Man har haft en lite för hög bemanning på vissa verksamheter på grund av att man 

behövt stärka upp med extra personal vid provtagning och kohortvård.  

Det har varit ett högt tryck på korttids med påföljd extra öppnade vårdplatser med 2 

st. detta har medföljt personalutökning. 

Beviljad dagverksamhet (ÄO) som ännu inte verkställts 

Verksamheten öppnar den 5/10 med mindre grupper. 

Verksamhetens anställda tar kontakt med nya kunder via telefon och hembesök. 

Beviljad korttidsvård som ännu inte verkställts 

Bållebo korttidsboende 

Växelvården har fortfarande uppehåll, avlastning av anhöriga verkställs genom 

korttidsbeslut på 14 dagar. Detta på grund av pandemin. 

Ett beslut som ännu inte verkställts, avlastning. Planerar att verkställas under 

november månad. 
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Forts § 110 

 

Beviljad Säbo som ännu inte verkställts 

Högt tryck på korttids medför ett högre tryck på Säbo ansökningar. En eventuell 

anledning är att fler söker vård nu efter lättnader på sjukhus på grund av Corona. 

 

Daglig verksamhet, antal verkställda tjänsteköp 

Ingen förändring. 

Dagverksamhet äldre antal verkställda 

Ingen förändring. 

Hemsjukvårdsuppdrag/period, antal 

Inskriven:12 

Utskriven: 12 

HSL i hemtjänst, timmar/månad 

Kommun: 42,76t varav Harmånger:31,34 och Hassela: 11,42 kommun:1,00 

MittLiv: 34,17t 

Drakstaden: 60,28t 

Kontaktpersoner LSS, antal med beslut och icke verkställda beslut 

Oförändrat. 

Kontaktpersoner LSS, icke verkställda 

Oförändrad. 

SOSFS, Antal avvikelser 

Avvikelser nio (9) st, varav sex (6) handlar om fall. 

En fallavvikelse har rapporterats under perioden. 

Daglig verksamhet ÄO, Anhörigstöd 

Inga avvikelser rapporterade under perioden. 
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Forts § 110 

Gruppbostad, antal tjänsteköp 

Utredning pågår med eventuellt hemtagande av ärende till kommunen och bedriva 

tjänsterna i egen regi 

 

Beslutsunderlag 

Månadsrapport Vård och omsorg, dok nr 122879 

Månadsrapport Social omsorg, dok nr 122917 
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§ 111 Dnr 2020-000196  

Ekonomirapport 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna ekonomirapporten.  

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomienheten har sammanställt en ekonomirapport per oktober för 

omsorgsutskottets verksamheter. 

Föredragande är ekonom Stina Lindgren som går igenom redovisningen.  

 

 

Vård och omsorg 

Bokfört oktober 2019: 157 897 tkr 

Bokfört oktober 2020: 148 343  tkr 

Budget 2020: 164 806 tkr 

Avvikelse mot budget: -  12 539 tkr 

 

Social omsorg  

Bokfört oktober 2019: 19 681 tkr 

Bokfört oktober 2020: 24 107 tkr 

Budget 2020: 30 416 tkr 

Avvikelse mot budget: 697 tkr 

 

Avvikelse mot budget för hela omsorgsutskottet: - 11 842 tkr 

 

Beslutsunderlag 

Månadsuppföljning av Omsorgsutskottets verksamheter, dok. nr 122917 
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§ 112 Dnr 2020-000079  

Statistik från arbetsförmedlingen 2020 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande går igenom månadssiffror från Arbetsförmedlingen.  

Månadssiffror för september. 

Enligt Arbetsförmedlingen var inskrivna arbetslösa i riket i september 2020 som 

andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år, 9,0%. Det är en ökning 

sedan september 2019 med 1,9 procentenheter eller +110 906 personer. 

Arbetslösheten i Gävleborgs län i september 2020 var 10,6% och är en ökning med 

1,1 procentenheter jämfört med september månad 2019. 

Arbetslösheten i Nordanstig. Inskrivna arbetslösa i september 2020 som andel (%) 

av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år var 7,5% ( 326) personer. Detta att 

jämföra med samma månad föregående år, 5,4%. En en ökning med 2,1 

procentenheter. Arbetslösheten är lägre bland kvinnor 7,4% ( 150 personer) än män 

7,6% ( 176 personer). 

Ungdomsarbetslösheten var i september 2020 15,9% ( 68 ungdomar). Detta att 

jämföra med september 2019 10,1% . En ökning med 5,8 procentenheter som 

motsvarar 25 personer. Arbetslösheten bland unga män var 18,4%, i september 

månad 2019 var den 11,1%. Ungdomsarbetslösheten bland kvinnor var 12,7 och ett 

år tidigare 9,0. I målgruppen utrikes födda ungdomar var 32,4% arbetslösa. 

Arbetslösheten bland utrikesfödda var i september 2020 25,7% ( 117 personer). 

Detta att jämföra med september månad 2019, 24,1% ( 99 personer). En ökning 

med 1,6 procentenheter. I länet uppgick arbetslösheten i september 2020 bland 

utrikesfödda till 30,8 % (6 823personer). Detta att jämföra med september månad 

2019, 33,7% . En minskning med -2,9 procentenheter 

 

Beslutsunderlag 

Månadssiffror från Arbetsförmedlingen, dok. nr 122506 
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§ 113 Dnr 2020-000298  

SKR ESF-projekt med fokus på sociala företag 

Omsorgsutskottets beslut 

Omsorgsutskottet tillstyrker förslag till beslut och skickar ärendet vidare till 

kommunstyrelsen för beslut. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Sveriges kommuner och Regioner har under några år fokuserat på utvecklandet av 

kommunernas arbete med och om sociala företag och särskilt arbetsintegrerande 

sociala företag. I detta arbete har enhetschef för Arbetsmarknads- och 

flyktingenheten Bente Sandström deltagit dels i SKRs nationella nätverk samt en 

arbetsgrupp för att ta fram en handbok. Efter att handboken tagits fram och 

lanserats har SKR nu planer på ett ESF-projekt till vilket det ska knytas en 

referensgrupp. I den referensgruppen är enhetschef tillfrågad att ingå. Målet med 

projektet har vi i Nordanstig uppnått så det är inte aktuellt att ingå i projektet som 

deltagande kommun.  Projektet planeras att inledas i januari 2021 och pågå fram till 

och med december 2022. Projektet kommer att ha fokus på nätverkande, 

erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling med målet att varje kommun efter 

projektet har:  

- Ett policydokument och en handlingsplan för kommunens samverkan med sociala 

företag - En etablerad intern- och en extern samverkansstruktur för frågan - 

Genomförda affärer och/eller pågående partnerskap eller upphandling  

SKR söker 12 kommuner som vill vara med i ett tvåårigt projekt för att tillsammans 

med andra kommuner utveckla sin samverkan med sociala företag enligt den modell 

som de presenterar i handboken. Referensgruppen är bland annat tänkt att 

tillsammans med projektägaren stötta dessa kommuner.   

Beslutsunderlag 

Att tillstyrka att enhetschef för Arbetsmarknads- och flyktingenheten deltar i en 

referensgrupp till SKRs ESF-utvecklingsprojekt med fokus på sociala företag. Att 

tillstyrka att enhetschef medfinansierar i projektet med arbetad tid, max 10%. 

Beslutet gäller under förutsättning av att projektet startas enligt planering givet läget 

vid detta beslutstillfälle. (Tjänsteutlåtande Kristina Norberg och Bente Sandström, 

daterat 2020-10-28, dok nr 122793). Erbjudande om medverkan, Sveriges 

kommuner och Regioner, dok nr 122591. 
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§ 114 Dnr 2020-000170  

Information och övriga ärenden 

Omsorgsutskottets beslut 

Tacka för informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Information om välfärdsteknik 

Robert Sten, ordförande för Omsorgsnämnden i Sandviken informerar om 

välfärdsteknik och olika former av hjälpmedel inom omsorgen. Sandviken är med 

och leder utvecklingen av nya digitala hjälpmedel.   

Andelen äldre och barn ökar i Sverige. Det innebär färre som arbetar och betalar 

skatt. Utvecklingen pekar på att det blir en stor utmaning för välfärdssystemet. Man 

ska täcka behoven inom äldre- och handikappomsorgen samtidigt som det varken 

kommer att finnas pengar eller personal för att på traditionellt sätt täcka dem.  

Man måste hitta andra lösningar inom omsorgen i framtiden. Det har därför blivit 

nödvändigt att komplettera de mänskliga resurserna med ny teknik.  

Välfärdsteknik är på väg att bli ett naturligt inslag inom omsorgen.  

Pratar man välfärdsteknik är det fortfarande många som ser en science fiction-scen 

framför sig, men så är det inte, säger Robert Sten. Det handlar om smarta tekniska 

lösningar som rätt använda ger en ökad trygghet, aktivitet, delaktighet och 

självständighet för omsorgstagarna.  
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Forts § 114 

En Äldrevänlig kommun 

Oskar Andersson, FoU Välfärd (Forskning och utvecklingsenhet) - Region 

Gävleborg presenterar enkätsvar kring en äldrevänlig kommun.  

Enkäten har genomförts tillsammans med Nordanstigs kommun. Man vill få en bild 

av hur bra Nordanstig är att bo, leva och åldras i. Enkäten har riktat sig till de som 

är 65 år eller äldre.  

Totalt har 59 personer svarat. Övervägande andel som svarat är kvinnor i gruppen 

65-79 år.   

Enkätsvaren visar att överlag att Nordanstigs kommun är en bra kommun att leva, 

bo och åldras i. 

 

Handlingar till sammanträde 

Handlingar till omsorgsutskottets sammanträde ska ha kommit in till utskottets 

sekreterare, senast torsdag före sammanträdet, men helst vid publicering av 

kallelsen sex dagar före sammanträdet.  
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§ 115 Dnr 2020-000311  

Köp av korttidsplats 

Omsorgsutskottets beslut 

Omsorgsutskottet bifaller förslag till beslut och tar det ekonomiska ansvaret. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteutlåtande skrivet av Karin Henningsson, tf Verksamhetschef  Vård och 

omsorg och Katarina Moberg, Vård och omsorgskoordinator, daterat 2020-11-04. 

Nordanstigs kommun har ingen egen verksamhet för korttidsvistelse och köper plats 

av Hudiksvalls kommun. I väntan på att korttidsverksamhet i egen regi startas finns 

ett behov av korttidsvistelse för XX och hans familj.  

Kostnad. 5 632 kronor per dygn,(2020 års taxa) à 3 dygn per månad blir totalt 16 

896 kronor per månad. Om dygnen förläggs på vardagar tillkommer kostnad för 

skoltaxi till och från korttidsverksamheten och skolan.  

Beslutsunderlag 

Omsorgsutskottet föreslås   

Att ta det ekonomiska ansvaret att köpa korttidsplats av Hudiksvalls kommun, 3 

dygn per månad enligt 4 kap. 1§ Socialtjänstlagen gällande XX, född XX, till en 

kostnad av 5 632 kronor per dygn (2020 års taxa). Totalt 16 896 kronor per månad. 

Detta i väntan på att Nordanstigs kommun öppnar en egen korttidsverksamhet i 

egen regi.   

(Karin Henningsson och Katarina Mobergs tjänsteutlåtande, daterat 2020-11-04).  
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§ 116 Dnr 2020-000313  

Köp av korttidsplats 

Omsorgsutskottets beslut 

Omsorgsutskottet bifaller förslag till beslut och tar det ekonomiska ansvaret.  

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteutlåtande skrivet av Karin Henningsson, tf Verksamhetschef Vård och 

omsorg och Katarina Moberg, Vård och omsorgskoordinator, daterat 2020-11-05. 

Nordanstigs kommun har ingen egen verksamhet för korttidsvistelse och köper 

därför plats av Hudiksvalls kommun i mån av att de har plats att sälja. I väntan på 

att korttidsverksamhet i egen regi startas finns ett behov för XX och hans familj av 

korttidsvistelse. 

 

Beslutsunderlag 

Omsorgsutskottet föreslås  

Att ta det ekonomiska ansvaret att köpa plats av Hudiksvalls kommun i form av 

korttidsvistelse 4 dygn per månad enligt LSS 9§. 6, gällande XX född XX, till en 

kostnad av 5 632 kronor per dygn (2020 års taxa). Totalt 22 528 kronor per månad. 

Detta i väntan på att Nordanstigs kommun öppnar en egen korttidsverksamhet i 

egen regi. 

(Karin Henningsson och Katarina Mobergs tjänsteutlåtande, daterat 2020-11-05).  
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§ 117 Dnr 2020-000290  

Årsplan 2021 

Omsorgsutskottets beslut 

Anta årsarbetsplan för 2021. 

Uppdra till verksamheten att göra förslag på program för besök som möjliggör 

fortsatt kommunikation med verksamheterna.  

Sammanfattning av ärendet 

En årsarbetsplan för 2021 ska fastställas av omsorgsutskottet.  

 

Beslutsunderlag 

Årsplan 2021.   
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§ 118 Dnr 2017-000461  

Rapporter/information 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

  

1. Ersättning för att skapa beredskap och mottagningskapacitet samt för att 

utveckla samverkan 

Inom ramen för 37 § förordning om statlig ersättning för insatser för vissa 

utlänningar (2010:1122) beviljar Länsstyrelsen i Gävleborgs län Nordanstigs 

kommun 707 017 kronor för insatsen KGBG – Kunskap, gemenskap och beredskap 

i Gävleborg. Insatsen avser tidsperioden 2021-01-01 – 2021-12-31. 

Av det beviljade beloppet betalas 696 272 kronor ut från Länsstyrelsen i Jönköpings 

län och 10 745 kronor betalas ut från Länsstyrelsen i Gävleborgs län. 

 

2. Beslut om fördelning av anvisningar år 2021 till kommuner i Gävleborgs län 

Regeringen har beslutat att 7500 nyanlända ska omfattas av anvisning till landets 

kommuner år 2021. I förordning (2016:40) om fördelning av anvisningar till 

kommuner framgår det vidare att 119 nyanlända ska anvisas till Gävleborgs län år 

2021. Länsstyrelsen ska, enligt 5 § förordningen (2016:39) om mottagande av vissa 

nyanlända invandrare för bosättning (bosättningsförordningen), besluta om 

kommuntal. 

En kommun är skyldig, enligt 5 § lagen (2016:38) om mottagande av vissa 

nyanlända invandrare för bosättning (bosättningslagen), att efter anvisning ta emot 

en nyanländ för bosättning i kommunen. Lagen gäller för nyanlända under vissa 

förutsättningar. 

Länsstyrelsen Gävleborg beslutar att fördelning av mottagande av vissa nyanlända 

invandrare för bosättning genom anvisning till kommuner i Gävleborgs län 

(kommuntal) för kalenderåret 2021 ska ske enligt Bilaga 1 till detta beslut. 

Nordanstigs kommun ta emot 15 nyanlända.  
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Forts. § 118 

 

3. Gemensamma riktlinjer för resor i den anropsstyrda trafiken  

Skolorna har startat efter sommaruppehållet och några kommunala 

dagverksamheter har startat sina verksamheter samtidigt som andra planerar att 

starta upp. X-trafik ser att bokningar av anropsstyrda resor ökar samtidigt som det 

finns ett begränsat antal servicefordon att tillgå, därför behöver åtgärder vidtas för 

att de som har behov av att resa kan göra det. 

X-trafik har i samråd med länets alla kommuner samt Region Gävleborgs 

smittskyddsenhet tagit beslutet om att införa nya riktlinjer för kommunala resor i 

den anropsstyrda trafiken. 

Under pågående pandemi är utgångspunkten att man ska vara frisk när man reser 

och inte ha några förkylningssymtom. 

 

4. Överenskommelse om samverkan för att förbättra kompetensförsörjningen 

och påskynda individers etablering i arbetslivet   

Arbetsförmedlingen i norra Hälsingland samt Hudiksvalls, Ljusdals och 

Nordanstigs kommuner. 

Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua) har utlyst statsbidrag 

(2019:1) för revidering och utveckling av lokala överenskommelser om samverkan 

kring individer som för sin etablering i arbetslivet har behov av stöd från både 

kommun och Arbetsförmedling. 

 

5. Nya extra stöd i Gävleborg 

eXtra stöd i Gävleborg avslutades 20200630 och i det projektet har man identifierat 

ett antal individer med fortsatt behov av extra stöd där man nu behöver utveckla 

sina metoder för att få dessa närmare studier och arbete. 

Nordanstigs kommuns delprojekt i det regionala projektet Nya extra stöd finansierat 

av Europeiska Socialfonden riktar sig främst till nyanlända som står utan arbete 

eller studier. I projektet kommer tyngdpunkten ligga på de personer som står långt 

från arbetsmarknaden med ett större behov för att undvika långt utanförskap. De är i 

behov av samhällets stödfunktioner och en samverkan av dessa. Vi ser att vi har en 

övervägande del kvinnor i den målgruppen som vi avser att arbeta med.  

Våra metoder kommer i de flesta fall vara av individuell karaktär för att möta 

individen där den befinner sig. Genom ett jämställt och normkritiskt arbete vill vi 

hitta nya och utvecklade metoder som tillsammans med deltagaren hjälper denne att 

komma närmare en egen försörjning och mer självständigt liv. 
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Forts § 118 

 

Vi vill också i projektet utveckla våra samverkansformer med flera funktioner och 

instanser än de som samverkar i dag. Vi vidareutvecklar metoder vi använt tidigare 

samt testar nya metoder vi inte använt tidigare. Projektet bygger till stor del på 

deltagarnas egna idéer. 

Målet är att deltagarna i projektet skall förflytta sig från utanförskap för att komma 

ett eller flera steg närmare arbete eller utbildning.  

Projektet samordnas och administreras av Nordanstigs Arbetsmarknadsenhet  

 

Beslutsunderlag 

Beslut § 37-insatsen GBG, Länsstyrelsen, Anna Westin, Länsstyrelsen dok nr 

122672  

Beslut om kommuntal 2021, Robert Larsson, Länsstyrelsen,dok nr 122505 

Riktlinjer för resor, Monica Westlund, Region Gävleborg, dok nr 122355 

Överenskommelse om samverkan, Arbetsförmedlingen i Norra Hälsingland, dok nr 

122826 

ESF Nya extra stöd- avstämningsrapport, Bente Sandström, Arbetsmarknads och 

flyktingenheten, Nordanstigs kommun, dok nr 122 846 
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§ 119 Dnr 2020-000169  

Nulägesrapport - Genomförande av tillväxtstrategi för 
Nordanstigs kommun 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Det pågående arbetet med ombyggnationer på Arthur Engberg skolan i Hassela och 

förskolan i Gnarp är en del av tillväxtstrategin. 
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§ 120 Dnr 2020-000285  

Öppnande av korttids för barn 

Omsorgsutskottets förslag 

Omsorgsutskottet föreslår kommunstyrelsen att bifalla förslag till beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteutlåtande skrivet av Karin Henningsson, tf verksamhetschef för Vård och 

omsorg och Susanne Pettersson, enhetschef, daterat 20-10-06. 

Vi ser att behoven av platser för barn ökar i kategorin korttidsboende och därmed 

vårt behov av att köpa platser. Vi ser också att antalet ansökningar hos bistånd ökar.  

Vi köper förnärvarande 23 dygn/kvartal till priset av 5632 /dygn där det tillkommer 

taxikostnader på 56000 per år för transporter till och från skola. Idag har vi en 

årskostnad på 574 144 kronor.  

Beslutsunderlag 

Att kommunen åter öppnar ett eget ”korttids” för barn och gör det möjligt att ta hem 

en del av de tjänsteköpsärenden vi har.  

(Susanne Pettersson, och Karin Henningssons tjänsteutlåtande, daterat 20-10-06. 

Dok nr 122276). 

Ekonomisk analys medföljer protokollet. Dok nr 122889. 

Protokollsutdrag KS 2020-11-03 § 180.  

      

      

 

 


