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§ 13 Dnr 2021-000134 

Godkännande av dagordning 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna dagordningen med redovisade ändringar. 

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottet ska godkänna dagordningen med redovisade ändringar eller 

tillkomna ärenden. 

Ulrica Sandberg (V) lyfter ett ärende om personalfrågor i Nordanstigs kommun. 

Sandra Bjelkelöv (SD) lyfter ett ärende om våld i nära relationer. 
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§ 14 Dnr 2021-000135 

Föregående protokoll 

Omsorgsutskottets beslut 

Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande går igenom protokollet från 2022-01-17. 

Beslutsunderlag 

Protokoll OU 220117, dok. nr 129382. 
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§ 15 Dnr 2020-000115 

Coronaviruset, Covid-19. 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Karin Henningsson informerar om läget gällande Covid-19 för 

Vård och omsorgs räkning. 

 

Covid-19 är inte längre klassat som samhällsfarlig sjukdom i allmänhet, men inom 

vården är den fortfarande det. Detta innebär att restriktionerna fortfarande gäller 

inom vården, vilket gör det svårt med exempelvis bemanning. Det första fallet av 

Covid-19 i Bergesta har uppdagats. Fall har också uppdagats i hemtjänsten, men 

läget anses vara under kontroll. 
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§ 16 Dnr 2022-000001 

Verksamheten informerar, 2022 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Karin Henningsson föredrar ärendet och redovisar 

sammanställningar av aktuella ärenden från Vård och omsorg. 

Personal har genomgått utbildning inför implementering av digitala 

planeringstavlor. Personalplattformen utökas med vikarier. Arbete med 

patientsäkerhetsberättelse, larm, kameraövervakning, bemanning, avvikelser och 

nattfastemätningar. Utbildningar för psykisk hälsa och demenssjukdom ska påbörjas 

under våren. Personalen genomgår förändringar i nya scheman. Flera medarbetare 

har testats positiva för Covid-19. Information delges om servicebostaden Lotsen, 

om Storgatans arbetsgrupp och om korttidsboendet Koalan. 

Hemtjänsten är ansträngd. Personal och ledning är slitna och utarbetade. Personal 

saknas. Information delges om eventuell projektanställning av administrativ 

personal.  

Beslutsunderlag 

Verksamhetsinformation OU, VoO 220214, dok. nr. 129657. 
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§ 17 Dnr 2022-000002 

Verksamhetsuppföljning, 2022 

Omsorgsutskottets beslut 

1. Godkänna informationen. 

2. Redovisa till kommunstyrelsen: 

2.1 Antal årsarbetare och antal anställda per månad 

2.2 Sjukfrånvaro per månad 

3.2 Antal utförda hemtjänsttimmar, kommunal/privat/total 

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 

januari 2022. 

Ekonomin ser ut att hålla enligt budget för januari månad, men med oro för 

personalkostnader för särskilt boende (SÄBO) och för timanställda. Viss ökning i 

personalantal. Hög korttidsfrånvaro på grund av Covid-19. Stora vikariekostnader.  

Antalet utförda hemtjänsttimmar har ökat för kommunens räkning, på grund av 

övertagande av kunder från privat utförare. Hög vårdtyngd i hemsjukvården.  

Fem beslut räknas som icke verkställda efter januari månad sett till kontaktpersoner 

enligt socialtjänstlagen (SoL). Inga icke verkställda beslut för kontaktpersoner 

enligt lagen om stöd och service (LSS). Två icke verkställda beslut inom 

korttidsvården, och tolv ej verkställda beslut om särskilt boende (SÄBO). 

Nattpatrullen noterar en ökning av avvikelser. 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsuppföljning OU, VoO 220214, dok. nr. 129658. 
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§ 18 Dnr 2022-000003 

Ekonomirapport, 2022 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonom Stina Lundin föredrar ärendet och går igenom den ekonomiska 

redovisningen per januari 2022. 

Information om förhandsinformation om bokslutet 2021 och om utfallet för januari 

månad. De redovisade siffrorna för 2022 ligger inom förväntad budget. 



 

Nordanstigs kommun 
Omsorgsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(18) 

Sammanträdesdatum 

2022-02-14 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 19 Dnr 2022-000004 

Information och utredning om palliativ vård  

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef Susanna Bertils föredrar ärendet och informerar om utvecklingen kring 

palliativ vård i Nordanstigs kommun. Redovisning av tidigare palliativ vård i 

Nordanstigs kommun och diskussion om dess eventuella utveckling och framtida 

form. 
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§ 20 Dnr 2021-000145 

Sammanställning av icke verkställda beslut enligt SoL 
och LSS 2021 

Omsorgsutskottets förslag 

Omsorgsutskottet föreslår fullmäktige besluta 

Godkänna kvartalsrapport 4, 2021 gällande ej verkställda beslut enligt 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, 2021. 

Redovisningen omfattar SoL ÄO, äldreomsorg; SoL OF, omsorg om personer med 

funktionsnedsättning; och LSS OF, omsorg om personer med funktionsnedsättning. 

Sammanställningen visar fem gynnande beslut som inte verkställts inom tre 

månader från beslutsdatum, i form av fem ärenden gällande SoL ÄO, äldreomsorg. 

Sammanställningen visar inga avbrott i verkställighet där biståndet inte åter 

verkställts inom tre månader från datum för avbrott. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, sammanställning av icke verkställda beslut enligt SoL och LSS, 

dok. nr. 129410. 
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§ 21 Dnr 2021-000288 

Information om aktuella lex Sarah och lex Maria-
rapporteringar 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Utredare Henrik Kjölstad informerar om pågående lex Sarah-utredning gällande 

händelse i hemtjänsten i november 2021 i Nordanstigs kommun. Utredning pågår 

och förväntas vara avslutad innan månadsskiftet. 
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§ 22 Dnr 2022-000043 

Information om process kring byggande av nytt SÄBO 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen, med tillägget att verksamhetschef Karin Henningsson får 

i uppdrag att sammanställa motiven till placeringen av nytt särskilt boende (SÄBO) 

i Bergsjö, för att sedan skicka dem vidare till byggnadsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Avdelning Plan och byggs enhetschef Douglas Helsing informerar om utvecklingen 

kring byggande av nytt särskilt boende (SÄBO) i Nordanstigs kommun och svarar 

på frågor från utskottet. 

Yrkanden 

Ordförande yrkar att verksamhetschef Karin Henningsson får i uppdrag att 

sammanställa motiven till placeringen av nytt särskilt boende (SÄBO) i Bergsjö, för 

att sedan skicka dem vidare till byggnadsnämnden. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget. 
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§ 23 Dnr 2021-000293 

Internkontrollrapport 2021 och internkontrollplan för 
2022 

Omsorgsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Godkänna återrapportering av internkontroll för nedanstående risker år 2021: 

1. Rapportering av lex Sarah-händelser överlämnas inte till utredare (Stab, 

utvecklingsenheten) 

2. Brister i genomförandeplan som ska planeras i samråd med den enskilde (Vård 

och omsorg) 

3. Att rutin för hantering av brukares privata medel inte följs 

(Vård och omsorg) 

4. Informationsöverföring och dokumentationsskyldighet följer inte gällande 

föreskrifter (Vård och omsorg) 

2. Fastställa motsvarande fyra internkontrollpunkter som år 2021 i 

internkontrollplan för år 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottet får återrapportering av resultatet från 2021 års internkontroller 

från verksamheten Vård och omsorg. Utskottet ska föreslå om kommunstyrelsen 

ska godkänna återrapporteringen eller inte. Kontrollerna visar sammanfattningsvis 

följande. 

1. Rapporteringstiden för lex Sarah fortsätter att förbättras jämfört med tidigare år, 

men är fortfarande inte tillräckligt bra. Det kan finnas flera orsaker till detta. 

2. Genomförandeplaner finns men behöver återupprättas i verksamhetens nya 

dokumentationssystem. Det är inte genomfört fullt ut. 

3. Det finns en del brister i hanteringen av brukares privata medel. Upptäckta fel har 

åtgärdats. Utbildning och uppdaterade rutiner behövs. 

4. Inga avvikelser har upptäckts i kontrollen av dokumentationsskyldigheten inom 

vård och omsorg. 

Omsorgsutskottet ville följa upp punkterna 2–4 löpande var tredje månad år 2021. 

Det står i internkontrollplanen. Sådan återrapportering har dock inte skett. Det är ett 

rent förbiseendefel från verksamhetens sida. 

Omsorgsutskottet ska bereda förslag till nya internkontrollpunkter för år 2022 inför 

kommunstyrelsen. Efter analys och riskbedömning är verksamhetens förslag att 

samma kontrollpunkter som gällde år 2021 ska gälla år 2022. Det finns fortfarande 

brister att åtgärda och stickprovskontroller kan behövas på fler ställen i 

verksamheten. 
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Forts. § 23 

Beslutsunderlag 

Internkontrollrapport 2021 och internkontrollplan 2022 (tjänsteutlåtande av Eva-

Lisa Järvinen och Karin Henningsson), dok. nr. 129582. 
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§ 24 Dnr 2022-000050 

Brukarundersökning, hemtjänst 2021, OU 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Utredare Henrik Kjölstad föredrar ärendet och presenterar brukarundersökning för 

hemtjänsten i Nordanstigs kommun 2021.  

Av 270 utskickade enkäter har 140 besvarats, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 

51,85%. Ungefär fyra av tio respondenter har uppgett Drakstadens Omsorg som 

utförare av hemtjänst, och ungefär sex av tio har uppgett Kommunen som utförare. 

En majoritet har svarat att de ansett sig få tillräcklig information för att kunna göra 

ett rimligt val av utförare. De allra flesta anser sig få sin beviljade hjälp utförd. 

Närmare nio av tio respondenter anser sig vara nöjda eller mycket nöjda och anser 

att hjälpen utförs som de vill ha den och att den är av god kvalitet. Det finns dock 

vissa brister i utarbetandet av genomförandeplaner, och flera brukare känner inte till 

vilka sina respektive kontaktmän är. 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av resultat, brukarundersökning hemtjänst 2021, dok. nr. 129595. 

Brukarundersökning hemtjänst 2021, dok. nr. 128838. 
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§ 25 Dnr 2021-000116 

Redovisning av arbetsskador och tillbud bland 
personalen, Vård och omsorg, Social omsorg 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen, med tillägget att uppdra till enhetschefer att påminna 

personalen om vikten av att rapportera olycksfall i kommunernas 

informationssystem om arbetsmiljö (KIA)-systemet. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Karin Henningsson redovisar statistik över händelser i form av 

arbetsskador och tillbud bland den egna personalen inom vård och omsorg i 

Nordanstigs kommun, i perioden mellan den 1 januari 2021 och den 31 december 

2021. 

Händelseperioden för hela året 2021, visar på 4 riskobservationer, 37 tillbud, 47 

olycksfall, 3 färdolycksfall och 10 fall av arbetssjukdom. 

Beslutsunderlag 

Statistik KIA, dok nr 127361. 

Statistik KIA enhet VoO, dok nr 129537. 

KIA rapport VoO okt-dec 2021, dok. nr. 129536. 

Rapport, olycksfall och tillbud VoO 2021, dok. nr. 129606. 
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§ 26 Dnr 2020-000059 

Motion om att införa elektroniska dosetter i den 
kommunala omsorgen. 

Omsorgsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige beslutar 

Avslå motionen med motiveringen att elektroniska dosetter är ett hjälpmedel som 

varje person själv kan köpa, precis som manuella dosetter. 

Reservationer 

Sandra Bjelkelöv (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 

Sandra Bjelkelöv (SD) har lämnat en motion om elektroniska dosetter i den 

kommunala omsorgen. Hon yrkar att omsorgsutskottet får i uppdrag att utreda vad 

kostnaden skulle bli för att införa elektroniska dosetter i kommunens omsorg samt 

att införa det om det kan antas vara fördelaktigt för kommunen och användarna.   

Beslutsunderlag 

Yttrande över motion om att införa elektroniska dosetter i den kommunala 

omsorgen, dok. nr. 129428. 

Motion om att införa elektroniska dosetter i den kommunala omsorgen, dok. nr. 

118303. 

Protokollsutdrag KS 2021-12-14 § 261, dok. nr. 129138. 

Yrkanden 

Ordförande yrkar avslag till motionen. 

Sandra Bjelkelöv (SD) yrkar bifall på motionen. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på sitt yrkande och Sandra Bjelkelövs yrkande och 

finner ordförandens yrkande antaget. 
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§ 27 Dnr 2022-000006 

Information och övriga ärenden, 2022 

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. 

Ulrica Sandberg (V) lyfter ett ärende om personalfrågor i Nordanstigs kommun, 

men anser att hon fått svar på sina frågor under mötet. 

Sandra Bjelkelöv (SD) lyfter ett ärende om våld i nära relationer och undrar om det 

finns det någon handlingsplan för detta i Nordanstigs kommun. Enhetschef Karin 

Henningsson svarar att en sådan existerar, men att den sociala myndighetsnämnden 

(SMN) ansvarar för den. 

 


