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Patric Jonsson (KD) § 82 

Övriga deltagande Margareta Sjögren, sekreterare 
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Sigrun Mårtensson, EC Lotsen § 82 
Susanne Pettersson, EC Paletten § 82 
 
Anna-Lena Sjölander, personalenheten § 82 
Åsa Johansson, personalenheten § 82 
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§ 71 Dnr 2019-000111  

Godkännande av dagordning 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna dagordningen med nedanstående förändring.  

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottet godkänner dagordningen med eventuella förändringar och 

anmälan av extra ärenden.  

 

Extra ärende anmäls: 

1. Social myndighetsnämnd (Stefan Nybom S) Tas upp under Information och 

övriga ärenden. Se § 82. 

2. Bergsjö Hälsocentral (Sandra Bjelkelöv SD) Tas upp under Information och 

övriga ärenden. Se § 82 . 
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§ 72 Dnr 2019-000112  

Föregående protokoll 

Omsorgsutskottets beslut 

Föregående protokoll läggs till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande går igenom omsorgsutskottets protokoll från 2019-05-16.  
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§ 73 Dnr 2019-000107  

Verksamheten informerar  

Omsorgsutskottets beslut 

Tacka för informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Malin Rutström informerar om följande: 

 Sommaren 2019 

Det ser bra ut med bemanning ute i verksamheterna inför sommaren. Det är 

några turer som inte gått att lösa. På sjuksköterskesidan är det sämre, främst 

inom hemsjukvården.   

 Sammanslagning av daglig verksamhet inom LSS 

 Upphandling av nya larm inom särskilda boenden är nu på plats.  

 Pågående tjänsteköp inom daglig verksamhet 
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§ 74 Dnr 2017-000452  

Kvalitetsredovisning LOV 

Omsorgsutskottets beslut 

Omsorgsutskottet tackar för informationen och har inget övrigt att erinra annat än 

att man saknar en verksamhetsplan för 2019 för ett av företagen. Utskottet vill se 

den med det snaraste.  

Sammanfattning av ärendet 

Nordanstigs kommun har valfrihet inom hemtjänst enligt LOV (Lagen om 

valfrihet). I dagsläget är det två privata företag som kommunen har tecknat avtal 

med. 

Eftersom Kommunstyrelsen är ytterst ansvarig för att garantera en bra kvalitet på 

den hjälp som ges innebär det ett ansvar att följa upp hemtjänstutförarna. 

Verksamhet som bedrivs utifrån socialtjänstlagen ska ha ett ledningssystem för att 

systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. 

Kvalitetsarbetet ska bedrivas enligt socialstyrelsens författning Ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete. 

Vidare ska verksamheten arbeta utifrån Nordanstigs kommuns kvalitetskrav.  

Syftet med uppföljningen är att säkerställa att det är en bra kvalitet på den 

verksamhet som bedrivs och att lagar och regler följs.  

Generellt sett har de privata utförarna väl fungerande verksamheter med en relativt 

hög personalkompetens. Utförarna är engagerade och man tar stor hänsyn till 

kundernas önskemål. Verksamheterna har kompetent och erfaren ledning.  

Man har rutiner för introduktion av ny personal. Man har också rutiner för 

avvikelsehantering. Personalen känner till Lex Sarah och dess innebörd.  

Värdegrundsfrågor är återkommande diskussionsämnen på träffarna. Alla kunder 

har en kontaktman som har ett extra ansvar för kunden. Samarbetet med andra 

aktörer och verksamheter fungerar bra.  
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§ 75 Dnr 2019-000109  

Ekonomirapport 

Omsorgsutskottets beslut 

Tacka för informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Malin Rutström föredrar ekonomirapport och månadsrapport med 

volymmått för vård och omsorgs verksamheter. 

Vård och omsorg visar ett negativt resultat av 14 200 (tkr). De enheter som främst 

står för underskottet är de särskilda boendena och hemtjänsten. Övriga 

verksamheter beräknas gå med överskott eller nollresultat.  

Strikt återhållsamhet gäller inom alla verksamheter.   

 

Volymmått  

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

 9 personer beviljad korttidsvård som ännu inte verkställts 

 1 person beviljad dagverksamhet (ÄO) som ännu inte verkställts 

 Daglig verksamhet, antal verkställda tjänsteköp; 11 

 Bemanningsenheten 

Under maj 2019 beställdes 7067,3 (1023 turer) timmar till 

bemanningsenheten. Av dessa är det 232,3 timmar (34 turer) som ej kunnat 

tillsättas med personal. 

 Hemtjänst 

Antal beviljade hemtjänsttimmar i kommunal regi; 6791 timmar. 

Antal beviljade hemtjänsttimmar i privat regi; 4641 timmar 
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§ 76 Dnr 2019-000123  

Budget  

Omsorgsutskottets beslut 

Omsorgsutskottet uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och verksamhetschef 

för vård och omsorg att tillsammans med kommunchef lösa finansiering och 

upphandla konsult för verksamhetsutveckling för hemtjänst.  

Sammanfattning av ärendet 

Mats Widoff, enhetschef för kvalitet- och utvecklingsenheten, informerar om status 

på enhetens uppdrag att utreda avvikelser inom hemtjänsten med avseende på 

volymer och kostnader.   

Utifrån hittills insamlat underlag och analyser föreslås bland annat att en extern 

resurs med erfarenhet av verksamhetsutveckling inom hemtjänst bör hyras in.  
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§ 77 Dnr 2018-000140  

Köp av boendeplats 

Omsorgsutskottets beslut 

Köpa plats på nytt boende för XX på ”XX” till en kostnad av 1 550 kronor per dygn 

i väntan på familjehem då nuvarande boende sagt upp avtalet och Individ och 

familjeomsorg (IFO) ännu inte hittat lämpligt familjehem.  

Sammanfattning av ärendet 

XX bor sedan april 2018 på ”XX”. X har haft svårt att tillgodogöra sig boendets 

insatser då X har stort behov av stöd och hjälp dygnet runt. Boendet har under våren 

2019 sagt upp avtalet då de anser att de inte kan ge det stöd som X vill ha. X 

behöver lämna boendet senast 190615.  

X har sökt och beviljats familjehem genom Individ och familjeomsorg (IFO). En 

utdragen process har gjort att beslut om familjehem har dröjt och tills ett lämpligt 

familjehem hittas så behöver X ett nytt boende i väntan på familjehem 

Beslutsunderlag 

Omsorgsutskottet föreslås att 

Köpa plats på nytt boende för XX på ”XX” till en kostnad av 1 550 kronor per dygn 

i väntan på familjehem, då nuvarande boende sagt upp avtalet och IFO ännu inte 

hittat lämpligt familjehem.  
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§ 78 Dnr 2019-000124  

Verksamhetsmål/Strategier 2020 

Omsorgsutskottets beslut 

Inga beslut tas i ärendet.  

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet tas upp igen på nästa sammanträde i augusti.  
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§ 79 Dnr 2019-000294  

Hyrestillägg för boende på Lotsen 

Omsorgsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

Att göra ett hyrestillägg för hyresgäster på Lotsen med 60 kr/månad och lägenhet.  

Att tillägget börjar gälla från och med 2019-10-01 

Sammanfattning av ärendet 

I fastigheten där verksamheten är belägen (Alvägen 12) finns fiberoptik indraget till 

personalrum. Detta på grund av att medarbetarna ska kunna komma åt de 

dokumentationssystem som hör till arbetet. I fastigheten finns sex lägenheter för 

uthyrning och de brukare som bor där har ett gynnande beslut om bostad med 

särskild service enligt Socialtjänstlagen. 

I samråd med kommunens fastighetsstrateg har verksamheten undersökt 

möjligheten till att dra in fiberoptik till alla sex lägenheterna. Detta är fullt möjligt 

och kommer att generera en ökad hyreskostnad för vård- och omsorg under ett antal 

år.  

Som enskild brukare ska han/hon själv stå för exempelvis; telefon, försäkring , 

internet. Utifrån detta är verksamhetens förslag att varje lägenhet får ett hyrestillägg 

om 60 kr/månad för att kunna nyttja internet via fiberuppkoppling 

Beslutsunderlag 

Omsorgsutskottet föreslår  

Att Kommunstyrelsen beslutar  

Att göra ett hyrestillägg för hyresgäster på Lotsen med 60 kr/månad och lägenhet.  

Att tillägget börjar gälla från och med 2019-10-01 
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§ 80 Dnr 2018-000111  

Nulägesrapport - Genomförande av tillväxtstrategi för 
Nordanstigs kommun 

Omsorgsutskottets beslut 

 Tacka för informationen.     

Sammanfattning av ärendet 

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

Rapporter/information 

Omsorgsutskottets beslut 

Tacka för informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

För information 

Beslut lågtröskelmottagning 

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att starta upp en lågtröskelmottagning i 

Gävle för personer som injicerar narkotika och att medel avsätts i budget för 

verksamhetsåret 2020 och 2021. Hälso- och sjukvårdsdirektör får i uppdrag att 

ansöka till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) om uppstart av verksamheten. 

Verksamheten ska planeras och drivas i nära samverkan med länets kommuner. 

Projektet ska utvärderas under 2021 för bedömning av fortsatt drift och eventuellt 

utökning av verksamheten.  
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§ 82 Dnr 2019-000110  

Information och övriga ärenden 

Omsorgsutskottets beslut 

 Tacka för informationen.    

Sammanfattning av ärendet 

Under denna punkt kan ledamötena informera varandra i olika ärenden. 

Under denna punkt kan ledamötena väcka eventuella ärenden att tas upp. 

 

Återrapportering lex Sarah utredning 

Återrapportering från lex Sarah utredning, dnr 2019-000415, gällande anmälan om 

missförhållande/misstanke om missförhållande inom kommunens omsorg om 

funktionshindrade gällande brister i bemötande av den enskilde. 

Sigrun Mårtensson, enhetschef för Lotsen och Susanne Pettersson, enhetschef för 

Paletten återrapporterar och presenterar en handlingsplan utifrån förslagna åtgärder 

i utredningen.  

 

Information om sjukfrånvaro 

Anna-Lena Sjölander och Åsa Johansson, personalenheten, informerar hur 

sjukfrånvaron ser ut för närvarande för hela kommunen samt för vård och omsorg. 

Den totala sjukfrånvaron var i april 2019 7,4 % % jämförbart med april 2018 då den 

totala sjukfrånvaron var 9,1 % %. 

För vård och omsorg var sjukfrånvaron i april 2019 8,5 % jämförbart med april 

2018 då den totala sjukfrånvaron var 8,4 %.  

Man arbetar aktivt för att försöka påverka sjukfrånvaron.  

Man informerar också om hur regelverket ser ut kring karensavdraget. Nytt i 

sjuklönelagen är att karensdagen är borta och ett karensavdrag dras vid varje 

sjuklönetillfälle vilket blir mer rättvist för vård och omsorgspersonal 
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Fortsättning § 82 

 

Social myndighetsnämnd 

Fråga från Stefan Nybom (S) hur det blir med den sociala myndighetsnämnden?  

Ärendet ska upp till kommunfullmäktige den 24 juni. Det ska bli en nämnd under 

kommunstyrelsen i stället för utskott. Samtliga som sitter i nämnden ska kunna ha 

jour var 5 vecka. Det blir 5 ledamöter i stället för 6.  

 

Bergsjö Hälsocentral 

Fråga från Sandra Bjelkelöv (SD) vad som händer med Bergsjö Hälsocentral? 

PremiCare primärvård öppnar hälsocentral i Bergsjö den 1 oktober 2019..  

.  

      

      

      

 

 


