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Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö, torsdagen den 16 maj 2019 kl 08:15 – 16:00 
 

 Kl 8:20, efter § 55, ber kommunchefen samtliga tjänstemän att lämna rummet. Kl 8:50 
ombeds tjänstemännen att komma in igen.  

  

 Ajournering för lunch mellan kl 11:30 – 13:00 

Beslutande 
 

Carina Ohlson (C), Ordförande 
Sigbritt Persson (S), 1:e vice ordförande 
Stefan Nybom (S) 
Patric Jonsson (KD) 
Sandra Bjelkelöv (SD) 
 

Ersättare 
Johan Åkerlund (C) Ej tjänstgörande ersättare 

Övriga deltagande Fredrik Pahlberg, kommunchef § 54, 55, 60 
Kristina Berglund, socialchef, närvarande 8:15 – 11:30. Åter kl 13:30 
Malin Rutström, vård och omsorgschef, närvarande tom kl 14:30  
Stina Lindgren, ekonom § 54-61 
Mats Widoff, enhetschef § 60 
 
Marie Åberg, ledarskapsprogram  
Bente Sandström, enhetschef § 68-70 
Margareta Sjögren, sekreterare 
 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö  
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 54-70 

 Margareta Sjögren  

 Ordförande 

  

 Carina Ohlson  

 Justerare 

  

 Sigbritt Persson (S)    

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Omsorgsutskottet 

Sammanträdesdatum 2019-05-16 

Datum då anslaget sätts upp 2019-06-03 Datum då anslaget tas ned 2019-06-24 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Bergsjö 
 

Underskrift 

  

 Margareta Sjögren  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 54 Dnr 2019-000111  

Godkännande av dagordning 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna dagordningen med nedanstående förändring.  

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottet går igenom dagordningen. 

 

Följande extra ärenden anmäls: 

1. Trygg hemgång (Malin Rutström) Se ärendepunkt 11 § 64 

2. Humana (Sandra Bjelkelöv SD) Tas upp under ”Information och övrig 

ärenden”. Se § 70 

3. Bemötande (Sandra Bjelkelöv SD) Tas upp under ”Information och övrig 

ärenden”. Se § 70  

 

Följande ärende utgår: 

Information från tillsyn av IVO under ärendepunkt 17  i kallelsen utgår. Tas på 

nästa sammanträde. 
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§ 55 Dnr 2019-000112  

Föregående protokoll 

Omsorgsutskottets beslut 

Föregående protokoll läggs till handlingarna 

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande Carina Ohlson går igenom omsorgsutskottets protokoll från 2019-04-17 
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§ 56 Dnr 2019-000107  

Verksamheten informerar  

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Malin Rutström och socialchef Kristina Berglund informerar om 

aktuella ärenden i april. 

 

Vård och omsorg 

 

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

 

 7 personer beviljad korttidsvård som ännu inte verkställts 

 

 1 person beviljad dagverksamhet (ÄO) som ännu inte verkställts 

 

 Daglig verksamhet, antal verkställda tjänsteköp; 12 

 

 Bemanningsenheten 

 

 Hemtjänst 

 

 HSL-enheten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortsättning § 56 
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Social omsorg 

Barn och familj 

 Antal aktualiseringar: april 33, mars 34 , feb 39, jan 18   

 

 

Öppenvård Familjeteamet 

 19 familjer och 17  vuxna i kontakt med Familjeteamet 

 

Missbruk 

 22 personer i öppenvård 

 

Pågående arbete 

 Digitalisering. Robot planeras att införas till 1 oktober. 

 Ekonomiskt bistånd/Arbetsmarknadsenheten (AME) - för att arbeta 

annorlunda med försörjningsstödsmottagare. Start 1 maj.   

 SKL projektet försörjningsstöd fortsätter.  

  

Bistånd 

 Enhetschef har påbörjat arbete med att gå igenom varje hemtjänstärende för 

att titta på handläggningen.  
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§ 57 Dnr 2019-000265  

Arbetslöshetsstatistik Arbetsförmedlingen 2019 

Omsorgsutskottets beslut 

Tacka för informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsmarknadsstatistik för Gävleborgs län från arbetsförmedlingen. 

 

Februari 2019 

 

Inskrivna arbetslösa 16-64 år 

Gävleborgs län     9,5 % 

Riket              6,9 % 

Nordanstig            6,0 % 

 

Inskrivna arbetslösa kvinnor 16-64 år 

Gävleborgs län      9,2 % 

Riket     6,8 % 

Nordanstig                             5,6 % 

 

Inskrivna arbetslösa män 16-64 år 

Gävleborgs Län    9,8 % 

Riket     7,1 % 

Nordanstig                            6,4 %  

  

Inskrivna arbetslösa ungdomar 18-24 år 

Gävleborgs län  13,6 % 

Riket                            8,5 % 

Nordanstig                             9,0 % 
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Fortättning § 57 

 

Utrikesfödda inskrivna arbetslösa  

Gävleborg            32,7 % 

Riket            19,0 % 

Nordanstig            26,0 % 

 

 

 

Mars 2019 

 

Inskrivna arbetslösa 16-64 år 

Gävleborgs               9,5 % 

Riket              6,9 % 

Nordanstig                   6,2 % 

 

Inskrivna arbetslösa kvinnor 16-64 år 

Gävleborgs län             9,2 % 

Riket                             6,7 % 

Nordanstig                5,8 % 

 

Inskrivna arbetslösa män 16-64 år 

Gävleborgs Län             9,8 % 

Riket                              7,0 % 

Nordanstig                6,6 %  
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Fortsättning § 57 

 

Inskrivna arbetslösa ungdomar 18-24 år 

Gävleborgs län             13,4 % 

Riket                 8,2 % 

Nordanstig                10,5 % 

 

Utrikesfödda inskrivna arbetslösa  

Gävleborg                 32,7 % 

Riket                 19,0 % 

Nordanstig                 26,1 % 
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§ 58 Dnr 2019-000263  

Sammanställning av icke verkställda beslut enligt SoL 
och LSS 

Omsorgsutskottets förslag  

Kommunfullmäktige beslutar: 

Att godkänna kvartalsrapport 1/2019 till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

gällande ej verkställda beslut enligt SoL och LSS.  

Sammanfattning av ärendet 

Sammanställning av redovisning till IVO av ej verkställda beslut enligt SoL och 

LSS kvartal 1 2019. 

 

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  

8 ärenden gällande SoL ÄO, äldreomsorg. 

0 ärenden gällande SoL OF 

0 ärenden gällande LSS OF 

 

Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre månader 

från datum för avbrott? 

Svar: Nej.  
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Fortsättning § 58 

 

Beslutsunderlag 

Omsorgsutskottet föreslår  

Att kommunfullmäktige beslutar 

Att godkänna kvartalsrapport 1/2019 till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

gällande ej verkställda beslut enligt SoL och LSS.  
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§ 59 Dnr 2019-000264  

Redovisning av arbetsskador och tillbud bland 
personalen 

Omsorgsutskottets beslut 

Tacka för informationen 

Sammanfattning av ärendet 

Vård och omsorgschef Malin Rutström redovisar arbetsskador och tillbud bland 

personalen. 

 

För händelseperiod 2019-01-01 – 2019-04-30 

Omsorgen om funktionshindrade, totalt 7 

Social omsorg, totalt 2  

Äldreomsorg, totalt 109 
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§ 60 Dnr 2019-000123  

Budget i balans  

Omsorgsutskottets beslut 

Se över hur många personer det är mellan 65 och 79 år som har hemtjänstinsatser 

samt hur många hemtjänsttimmar dessa personer har. 

Titta på vad det skulle kosta att ta in en konsult för att göra en oberoende 

ärendegranskning.  

Göra en sammanställning för att visa på vad man gör för att få en budget i balans. 

Även skriva in önskemål för att komma i budget i balans. Lyfta in 

sammanställningen tillsammans med handlingsplan och redovisa för 

kommunstyrelsen.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Fredrik Pahlberg redogör för hur det ser ut med kostnaderna i 

hemtjänsten. Man kan se att kostnaderna skjutit i höjden sedan juli 2018. 

Hemtjänsten måste nu komma ner i kostnad. 

Mats Widoff, enhetschef kvalitet- och utvecklingsenheten, informerar om en 

pågående utredning kring hemtjänsten som enheten fått i uppdrag att utföra. 

Utredningen är nyss påbörjad.   

Socialchef Kristina Berglund informerar om att biståndsenheten har påbörjat ett 

arbete med att gå igenom varje hemtjänstärende och titta på vilka insatser som ökat. 

Malin Rutström, vård och omsorgschef, redogör för att man gjort en genomgång av 

alla hemtjänsttimmar. Förändringsarbetet inom den kommunala hemtjänsten med en 

effektiv planering för att komma ner i kostnad per timme, fortsätter. 

Omsorgsutskottet diskuterar om man ska ta in någon utomstående för att göra 

ärendegranskning. En oberoende granskare kanske hittar något som inte 

verksamheten ser. 

Omsorgsutskottet uppmanar verksamheten till fortsatt arbete och genomlysning. 

 

.  
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§ 61 Dnr 2019-000109  

Ekonomirapport/Budget 

Omsorgsutskottets beslut 

Tacka för informationen 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomienheten har sammanställt en ekonomirapport per april för 

omsorgsutskottets verksamheter.  

Föredragande är verksamhetschef Malin Rutström och socialchef Kristina 

Berglund. 

 

Vård och omsorg visar ett negativt resultat av 14 770 (tkr) 

Social omsorg visar ett negativt resultat av 1 062 (tkr) 
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§ 62 Dnr 2019-000124  

Verksamhetsmål/Strategier 2020 

Omsorgsutskottets beslut 

Inga beslut tas i ärendet.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet tas upp igen på nästa sammanträde. 
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§ 63 Dnr 2019-000260  

Ansökningar Stimulansmedel  

Omsorgsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Att ge verksamheten i uppdrag att ansöka om de tre olika medel från socialstyrelsen  

 Stimulansmedel för stärkt bemanning inom den sociala barn och 

ungdomsvården. 

 Stimulansmedel för att stärka insatserna för barn och unga med psykisk 

ohälsa. 

 Utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer 

och stöd till våldsutsatta kvinnor och barn.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Utvecklings- och stimulansmedel kan sökas från socialstyrelsen.  

Dessa medel kan på olika sätt stödja Individ och Familjeomsorgens verksamhet. 

Antingen genom utbildningssatsningar eller genom att bemanningsstöd.  

De medel man kan söka är:  

 Stimulansmedel för stärkt bemanning inom den sociala barn och 

ungdomsvården 

 Stimulansmedel för att stärka insatserna för barn och unga med psykisk 

ohälsa 

 Utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer 

och stöd till våldsutsatta kvinnor och barn. 

 

Tre ansökningar om rekvisition gällande stimulanspengar. 

 Att stärka insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa 

 Att stärka bemanningen inom den sociala barn och ungdomsvården 

 Att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer och stöd till 

våldsutsatta   kvinnor och barn.  

 

(Tjänsteutlåtande Kristina Berglund, socialchef och Fredrik Pahlberg, kommunchef, 

daterad 2019-05-08)  
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Fortsättning § 63 

 

Beslutsunderlag 

Omsorgsutskottet föreslår  

Att Kommunstyrelsen beslutar 

Att ge verksamheten i uppdrag att ansöka om de tre olika medel från 

socialstyrelsen;  

 Stimulansmedel för stärkt bemanning inom den sociala barn och 

ungdomsvården. 

 Stimulansmedel för att stärka insatserna för barn och unga med psykisk 

ohälsa. 

 Utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer 

och stöd till våldsutsatta kvinnor och barn.  
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§ 64 Dnr 2019-000240  

Trygg hemgång 

Omsorgsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Implementering av TryggHemgång i vård och omsorg 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag att implementera Utredande Hemtjänst med TryggHemgång med lite 

justeringar utifrån vad som framkommit under projektet.  

Om Brukare haft mycket hemtjänst och är känd av hemtjänstgrupperna så tillfaller 

hela utredande hemtjänstbiten den hemtjänsten för att Trygga upp runt brukaren och 

inte blanda in flera utförare. Om Brukaren är helt ny eller endast haft få besök       

(1-2ggr/v) endast larm eller serviceinsatser så tilldelas projektgruppen 

(Rehab.assistenterna) Utredande Hemtjänst dagtid och den hemtjänstgrupp de valt 

kvällar och helger.  

(Tjänsteutlåtande Susanna Bertils, enhetschef och Malin Rutström, vård och 

omsorgschef, daterad 2019-04-08)  

Beslutsunderlag 

Omsorgsutskottet föreslår  

Att kommunstyrelsen beslutar  

Implementering av TryggHemgång i vård och omsorg 
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§ 65 Dnr 2018-000202  

Stipendium för omvårdnadsstuderande 2019 

Omsorgsutskottets beslut 

Omsorgsutskottet beslutar att tre nominerade elever från Bromansgymnasiets 

omvårdnadsprogram ska tilldelas omvårdnadsstipendiet.  

Stipendiet tilldelas Hilma Bodin, Signe Persson och Alicia Rosenberg.  

.  

Sammanfattning av ärendet 

Följande riktlinjer gäller, antagna av kommunstyrelsen 2015-04-09 § 104: 

1. Stipendiet ska avse elever skrivna i Nordanstigs kommun, från 

gymnasieskolans omvårdnadsprograms avgångsklasser. 

 

2. Stipendium tilldelas en avgångselev från varje studieort vilka uppfyller 

nedanstående kriterier. 

 

3. Stipendiesumman är 2 000 kronor per elev + diplom. Max fyra elever. 

 

4. Aktuella skolor nominerar elever och bifogar motivering som tydliggör att 

eleven uppfyller kriterierna i punkten 5 nedan. 

 

5. Följande kriterier ska vara vägledande för att vara berättigad till 

stipendium: Den studerande: 

 Är en god representant för vård- och omsorgsyrket 

 Är en god representant för utbildningen 

 Uppvisar en god omvårdnads- och omsorgskompetens 

 Har en hög social kompetens 

 Är en bra kamrat 

 Troligtvis kommer att erhålla fullständiga slutbetyg och diplom 

från vård och omsorgscollege. 
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Fortsättning § 65 

 

6. Nominering skall ha inkommit till Nordanstigs kommun senast 10 maj 

årligen eller närmaste vardag innan om datumet infaller på en helg. 

7. Omsorgsutskottet utser stipendiater vid sammanträde i maj årligen och skall 

även lämna en motivering till sitt beslut. 

8. Omsorgsutskottets ordförande överlämnar stipendiet i samband med 

utskottets sammanträde i juni. Till detta sammanträde bjuds samtliga 

stipendiater in för mottagande av stipendium.  

 

Föreligger ett förslag till stipendiater vid utskottets sammanträde den 16 maj. 

 

.  
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§ 66 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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§ 67 Dnr 2019-000279  

Förfrågan om gemensam finansiering för 
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter 

Omsorgsutskottets förslag 

Omsorgsutskottet ställer sig positiv till Rekommendation om gemensam 

finansiering och föreslår kommunstyrelsen beslutar att svara ja på förfrågan.  

Sammanfattning av ärendet 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har den 14 december 2018 beslutat om 

Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat 

system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter.  

Genom att gemensamt utveckla och etablera ett långsiktigt och hållbart stöd för 

kunskapsstyrning på olika nivåer i systemet skapas förutsättningar för att kunna 

tillhandahålla en mer jämlik, jämställd och evidensbaserad socialtjänst av hög 

kvalitet.  

Beslutsunderlag 

Omsorgsutskottet föreslår 

Att kommunstyrelsen beslutar 

Att bifalla förslag till beslut.  
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§ 68 Dnr 2018-000111  

Nulägesrapport - Genomförande av tillväxtstrategi för 
Nordanstigs kommun 

Omsorgsutskottets beslut 

      

Sammanfattning av ärendet 

Ett trygghetsboende på Hagängsgården är igång vilket påverkar tillväxten i 

kommunen.  
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§ 69 Dnr 2017-000461  

Rapporter/information 

Omsorgsutskottets beslut 

Tacka för informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Från Region Gävleborg 2019-05-05  

Nya regler för resor med färdtjänst i länet. 

Från 1 juni 2019 införs nya regler för resor med färdtjänst i länet.  

Syftet är att göra det enklare för resenärerna att veta vad som gäller och att alla i 

länet ska erbjudas samma villkor.   

Den största förändringen är att nu får resenärerna möjlighet att göra resor i hela 

Gävleborgs län, inte som tidigare enbart inom den kommun man bor i. Tiden för när 

på dygnet man får resa förlängs också på både vardagar och helger.  
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§ 70 Dnr 2019-000110  

Information och övriga ärenden 

Omsorgsutskottets beslut 

      

Sammanfattning av ärendet 

Under denna punkt kan ledamötena informera varandra i olika ärenden. 

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

 

1. Karensdag vid sjukskrivning.  

Hur mycket skulle det kosta kommunen om man tog bort karensdagen vid sjukdom 

inom vård och omsorg? ( Ordf. Carina Ohlsons fråga) 

Förslag på att be personalchef Maritta Rudh komma till omsorgsutskottets 

sammanträde i juni och föredra hur det ser för personal inom vård och omsorg.  

 

2. Lägesrapport från ESF (Europeiska socialfonden)projekt  

Nordanstigs kommun har fått beslut på ett nytt ESF projekt. Projektperioden börjar 

190601. En inledande analysfas på 6 månader och genomförandefasen sträcker sig 

till 220531. Målgruppen är ungdomar 15-24 år som ej arbetar eller studerar.  

 

3. ASF -Ett verktyg för breddad arbetsmarknad i Nordanstig. 

Bente Sandström, enhetschef för Arbetsmarknad och Flyktingenheten, informerar 

om Arbetsintegrerande sociala företag och hur relationen med de i Nordanstig är. 

Bente lämnar förslag på riktlinjer som hon tagit fram.  

 

4. Information från Arbetsmarknadsenheten om feriearbete 2019. 

 Totalt 66 sökande  

 4 ej behöriga (Ålder samt ej folkbokförda) 

 Alla 62 behöriga har erbjudits feriearbete i år  

 54 placerade, av dessa är 34 flickor och 20 pojkar  

 Följer budget och planering 

 

 

Fortsättning § 70 
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5. Humana 

Utifrån ett studiebesök föregående vecka på trygghetsboendet Humana i Gävle 

ställs frågan från Sandra Bjelkelöv (SD) vad övriga ledamöter har för åsikt om 

boendet. Åsikterna är att det är positivt att man byggt in tekniken och med 

kombinationen trygghetsboende och särskilt boende  

Nordanstigs kommun skulle också kunna titta på något liknande.  

Man kan titta på en investeringsbudget gemensamt med övriga partier. 

 

6. Bemötande mellan olika instanser/personer 

Sandra Bjelkelöv (SD) tar upp att man upplever att man inte blir respektfullt bemött 

inom de olika utskotten.  Hon menar att det är viktigt att belysa att man har olika 

delar och olika frågor man arbetar med. Det är viktigt att man inte försöker splittra 

utan samarbeta och bemöta varandra respektfullt.   

 

7. Utbildningsdagar SKL (Sveriges kommun och landsting) 

Malin Rutström informerar om att den 5 september har SKL en utbildning om 

hemsjukvårdens utveckling. Kan ses via webb.  

Den 2 september har SKL en heldag om socialtjänstens utmaningar och 

möjligheter, aktuella frågor på nationell nivå som påverkar socialtjänsten i 

kommunerna. Kan ses via webb. 

Finns intresse att delta i utbildningen? De som vill kan gå.  

Utskick om utbildningen görs till ledamötena. Man anmäler till webbsändning om 

man är intresserad att gå.  

      

      

      

 

 


