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Carina Ohlson (C), Ordförande 
Stefan Nybom (S) 
Sandra Bjelkelöv (SD) kl. 11:00-15:37, §§ 53–68 
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- 
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Stina Lundin, ekonom, kl. 13:00-13:22, § 63 
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§ 53 Dnr 2021-000134 

Godkännande av dagordning 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna dagordningen med redovisade ändringar. 

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottet ska besluta om dagordningen med redovisade ändringar eller 

tillkomna ärenden. 

Stefan Nybom (S) lyfter en informationspunkt om en namninsamling angående 

förändrade scheman för nattpersonal. 

Ulrika Sandberg (V) lyfter en fråga angående rutiner för anställning inom vården. 

Sandra Bjelkelöv (SD) lyfter en fråga om processen kring byggande av nytt SÄBO. 
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§ 54 Dnr 2021-000135 

Föregående protokoll 

Omsorgsutskottets beslut 

Rätta skrivfel på s, 1, Närvarolista, på protokoll daterat 2022-04-11 så att följande 

framgår. 

1. Lena Svensson (S) var närvarande under hela sammanträdet, som ej 

tjänstgörande ersättare. 

2. Sandra Bjelkelöv (SD) var närvarande under §§ 39-51. 

3. Andreas Högdahl (NOP) var närvarande under hela sammanträdet och 

tjänstgjorde som ersättare för Sandra Bjelkelöv under § 52. 

Omsorgsutskottets sekreterare verkställer ändringarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande går igenom protokollet från 2022-04-11. 

Beslutsunderlag 

Protokoll OU 220411, dok. nr. 130893. 

Yrkanden 

Ordförande yrkar att skrivfel på närvarolista på s. 1 i protokoll 2022-04-11 rättas så 

att följande närvaro framgår: Lena Svensson (S) var närvarande som ersättare under 

hela sammanträdet, Sandra Bjelkelöv (SD) var närvarande §§ 39-51, Andreas 

Högdahl var närvarande under hela sammanträdet och tjänstgjorde som ersättare för 

Sandra Bjelkelöv under § 52. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.  
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§ 55 Dnr 2022-000100 

Kommunens påverkan av kriget i Ukraina 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Utredare Henrik Kjölstad informerar om det pågående kriget i Ukraina och dess 

påverkan på Nordanstigs kommun. 

Gränsmyndigheter rapporterar om fortsatt minskning i antalet ankomster av 

ukrainska medborgare till Sverige. Migrationsverket har fattat beslut om att bevilja 

skydd åt 28 866 ukrainska medborgare. I Nordanstig fanns enligt officiell statistik, 

per den 9 maj 2022, 18 asylsökande. Av dessa är sju ukrainska medborgare. I dialog 

med frivilliga och civilsamhället har vi dock uppfattat att det är ca 16 personer med 

anledning av kriget i Ukraina. Migrationsverket har ansvar för boende och 

försörjning för denna målgrupp. Kommunen har vidtagit en rad aktiviteter för att 

höja kapacitet och beredskap för att ge skyddssökande boende i det fall 

Migrationsverkets kapacitet inte räcker. Dialog med frivilliga och civilsamhället 

genomförs varannan vecka digitalt på kvällstid.  

Nordanstigs kommun har en måttlig påverkan av kriget i Ukraina. Kommunen är 

redo för att ta mot flyktingar och har anpassat verksamheten efter rådande situation. 

Priser på mat och bränsle har ökat men hålls ned med genomförda upphandlingar. 

Det största problemet är ökade kostnader av byggvaror, särskilt i en tid då 

kommunen har stora investerings- och renoveringsbehov. Det är svårt att bedöma 

läget på längre sikt. Det beror på utvecklingen av kriget och hur nära en fred är 

förestående och utfallet av den freden. Bristen på råvaror kommer påverka 

kommunen stort på sikt då Ryssland är en stor aktör i vissa råvaror såsom olja, gas 

och stål med mera. 

Verksamheten bedrivs enligt ordinarie organisation. Ett team finns, med personal 

från alla berörda verksamheter, för att hantera alla flyktingfrågor. Vissa 

omprioriteringar görs rörande matval men i huvudsak så fungerar leveranser till 

kommunen. Skolgång för ukrainska barn i Nordanstigs kommun, bedöms av 

utbildningschef kunna fungera bra. Särskilda insatser för detta har inte behövts. 

Beslutsunderlag 

Info om läget Ukraina, dok. nr. 131319. 

Svar på skolfrågor (131144) Ukrainakrisen, dok. nr. 131144. 

Lägesbild till Länsstyrelsen maa Ukraina, dok. nr. 131326. 

Information om fördelningstal mm, dok. nr. 131101. 
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§ 56 Dnr 2022-000001 

Verksamheten informerar 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Karin Henningsson föredrar ärendet och redovisar 

sammanställningar av aktuella ärenden från Vård och omsorg. 

Diskussion om semesterplanering för personal i verksamheten. Planerad testperiod 

för digital tillsyn på Bergesta under hösten. Inplanerade utbildningar för personal 

gällande Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA). Fortsatt arbete med ökad 

trygghet inom äldreomsorgen på Sörgården. Process för införande av 

tillsynskameror pågår på Bergesta. Uppföljningsmöte på Hagebo tillsammans med 

företagshälsovården. Ökat personalbehov på Bållebo korttidsboende. Hemtjänsten 

flyttar till nya lokaler, och har drabbats av inbrott och stölder. Ökat uppdrag inom 

hemtjänsten med 21 nya kunder. Information från Medicinskt ansvarig 

sjuksköterska (MAS) och systemadministratör om införande av IT-systemet 

Lifecare. Information om situationen inför sommaren för dagligverksamheten, om 

Lotsen, Storgatan, Koalan och om boendestöd. 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsinformation VoO OU 220516, dok. nr. 131368. 
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§ 57 Dnr 2022-000002 

Verksamhetsuppföljning 

Omsorgsutskottets beslut 

1. Godkänna informationen. 

2. Redovisa följande uppgifter från månadsrapport till kommunstyrelsen:  

Punkterna 

3.2 Hemsjukvårdsuppdrag/period, antal 

3.3 Antal utförda hemtjänsttimmar, kommunal/privat/total 

3.4 HSL i hemtjänst, timmar/månad 

3.5 Vårddygn, korttids 

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 

april 2022. 

Ökning av personal på grund av utbredning av hemtjänstorganisationen. 

Sjukfrånvaron minskar, även om siffrorna fortfarande är relativt höga. Stora 

vikariekostnader för bemannningen på särskilt boende. Antalet utförda 

hemtjänsttimmar har ökat på grund av övertagandet av kunder från privat till 

kommunal utförare. Flytt och inbrott hos hemtjänsten har påverkat effektiviteten. 26 

verkställda beslut gällande kontaktperson SoL i april månad, och fyra icke 

verkställda beslut gällande kontaktperson i april månad. Dagverksamheten jobbar 

löpande med att verkställa besluten som kommer från biståndshandläggare. Fortsatt 

högt tryck på korttidsplatserna. 18 verkställda beslut gällande kontaktperson LSS i 

mars månad, och två icke verkställda beslut. I april månad har två familjer insatsen 

korttidsvistelse i form av kontaktfamilj. Hemtjänsten har efter implementering av 

det nya journalsystemet i mobilerna börjat att rapporterat fler fallavvikelser. 

Tillgängligheten till avvikelserapporten har blivit bättre. Tre anmälningar inkomna i 

KIA gällande hot och våld mot personal. Arbete pågår med personalens arbetsmiljö 

genom att förstärka upp bemanningen. Van eller utbildad personal arbetar i så hög 

utsträckning möjligt. Företagshälsan är inkopplad. Svårt läge för personalen som 

upplever rädsla och otrygghet. 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsuppföljning april 2022 VoO, dok. nr. 131366. 
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§ 58 Dnr 2022-000208 

Stipendium för omvårdnadsstuderande 2022 

Omsorgsutskottets beslut 

Tre (3) elever tilldelas stipendium för omvårdnadsstuderande år 2022: 

Camilla Bylin, Kajsa Elfving och Signe Fröjd. 

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottet delar varje år ut stipendium till maximalt fyra elever skrivna i 

Nordanstigs kommun, från gymnasieskolans omvårdnadsprograms avgångsklasser. 

Det är skolorna som nominerar elever och bifogar motivering. Stipendiesumman är 

2000 kronor per elev och diplom utdelas. 

Enligt reglerna för stipendieutdelningen ska Omsorgsutskottet utse stipendiater vid 

sammanträde i maj årligen. Utskottet ska även lämna en motivering till sitt beslut. 

Inför 2022 års utdelning har tre nomineringar kommit in. Verksamheten föreslår att 

stipendier delas ut till samtliga tre elever. 

Beslutsunderlag 

Stipendium för omvårdnadsstuderande 2022, dok. nr. 131209. 

Kandidatförslag, omvårdnadsstipendium 2022, dok. nr. 131208. 
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§ 59 Dnr 2021-000116 

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

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Statistiken för tillbud och olycksfall, för Vård och omsorg, visar på totalt 42 tillbud 

och olycksfall i form av 20 tillbud och 22 olycksfall. Samtliga 42 händelser har 

rapporterad händelseenhet. 

Beslutsunderlag 

Vård och omsorg, tillbud och olycksfall, kvartal 1, dok. nr. 131323. 
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§ 60 Dnr 2022-000206 

Information om nära vård 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Karin Henningsson föredrar ärendet och informerar om arbetet 

inom styrgruppen för nära vård. Information om vad begreppet nära vård innebär. 

Diskussion om hur utarbetade mål inom nära vård ska kunna uppnås. 

Beslutsunderlag 

Gemensam målbild för god och nära vård, dok. nr. 131369. 
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§ 61 Dnr 2020-000305 

Motion om att avskaffa ofrivilliga delade turer 

Omsorgsutskottets förslag 

Fullmäktige beslutar 

Inom verksamheterna vård och omsorg i Nordanstigs kommun finns inga ofrivilligt 

delade turer. Motionens första att-sats är därmed inte aktuell. 

Sedan motionen skrevs har kommunfullmäktige beslutat att inte längre erbjuda 

valfrihet inom hemtjänsten och därmed finns det inte längre privata utförare så 

motionens andra att-sats är inte heller aktuell. 

Motionen kan därmed anses besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

Petra Modée (V) och Petter Bykvist (V) har lämnat en motion där de föreslår att 

Nordanstigs kommun tar bort alla ofrivilliga delade turer inom äldreomsorgen samt 

att Nordanstigs kommun även ställer krav på de privata hemtjänstutförarna att göra 

likaledes. 

Beslutsunderlag 

Motion att avskaffa ofrivilliga delade turer, dok. nr. 122797. 

Yttrande Motion om att avskaffa ofrivilliga delade turer, dok. nr. 131063. 

Yrkanden 

Ulrika Sandberg (V) yrkar bifall till motionen.  

Ordförande yrkar bifall till verksamhetens förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på sitt eget och Ulrika Sandbergs yrkanden och 

finner ordförandes yrkande antaget. 

Omröstning begärs. Omsorgsutskottet godkänner följande propositionsordning: 

Den som stöder verksamhetens förslag röstar Ja. 

Den som stöder Ulrika Sandbergs yrkande röstar Nej. 

Omröstningsresultat 

Med fyra Ja-röster för verksamhetens förslag mot en Nej-röst för Ulrika Sandbergs 

yrkande antar Omsorgsutskottet verksamhetens förslag. 

Beslutande  Ja Nej Avstår 

Carina Ohlson (C) X 

Stefan Nybom (S) X 

Lena Svensson (S) X 
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Forts § 61 

 

Sandra Bjelkelöv (SD) X 

Ulrika Sandberg (V)  X 

Summa  4 1 

 

Reservation 

Ulrika Sandberg (V) reserverar sig mot beslutet. 
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§ 62 Dnr 2020-000308 

Motion om policy för att motverka social dumpning 

Omsorgsutskottets förslag 

Fullmäktige beslutar 

Avslå motionen då vi inte ser något aktivt arbete från andra kommuner för att 

personer med låg eller ingen inkomst ska bosätta sig i Nordanstig. 

Sammanfattning av ärendet 

Tor Tolander (M) m.fl. har lämnat en motion där de föreslår att kommunen ska 

definiera och kartlägga förekomsten av social dumpning i kommunen samt att en 

policy och systematiskt arbete inleds för motverkande av så kallad social dumpning. 

Beslutsunderlag 

Motion policy för att motverka social dumpning, dok. nr. 122800. 

Yttrande motion policy för att motverka social dumpning, dok. nr. 131065. 
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§ 63 Dnr 2022-000003 

Ekonomirapport 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonom Stina Lundin föredrar ärendet och går igenom den ekonomiska 

redovisningen per april 2022. 

Totalt visar Vård och omsorg på ett prognosticerat underskott på -5 750 tkr. Den 

främsta orsaken till siffran är tjänsteköp. 

Beslutsunderlag 

Ekonomirapport april 2022, dok. nr. 131333. 
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§ 64 Dnr 2022-000200 

Utökat användningsområde för utbildningssatsning 

Omsorgsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Godkänna ett utökat användningsområde för de specifika utbildningssatsade 

pengarna inom äldreomsorgslyftet. 

Sammanfattning av ärendet 

Idag har verksamheten ett flertal tjänsteköp som skulle kunna hanteras på 

hemmaplan med anpassade boendeplatser och utbildad personal. 

De flesta av landets kommuner kräver att personalen inom LSS har relevant 

utbildning såsom stödpedagoger eller assistenter. 

Verksamheten har önskemål om att utbilda nuvarande ordinarie personal genom 

enstaka kurser, för att därefter vid rekrytering kräva relevant utbildning. Detta kan 

finansieras genom att använda pengar vigda till det så kallade äldreomsorgslyftet. 

Beslutsunderlag 

Utökat användningsområde för utbildningssatsning, tjänsteutlåtande, dok. nr. 

131190. 
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§ 65 Dnr 2022-000189 

Rapport avseende granskning hemsjukvården 

Omsorgsutskottets beslut 

1. Godkänna informationen. 

2. Uppdra till verksamheten att fortsätta utvecklingsarbetet och samverkan med 

regionen. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Karin Henningsson föredrar ärendet och informerar om 

granskning och uppföljning av samverkan inom hemsjukvården. 

PriceWaterhouseCoopers (PwC) har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i 

Nordanstigs kommun genomfört en granskning av samverkan inom hemsjukvården. 

Granskningens syfte är att säkerställa att kommunstyrelsen har en ändamålsenlig 

samverkan mellan hemsjukvården och Region Gävleborgs verksamheter. 

Bedömningen är att kommunstyrelsen har en ändamålsenlig samverkan mellan 

hemsjukvården och Region Gävleborgs verksamheter, men att det också finns viss 

utvecklingspotential. Revisionen har noterat vissa utmaningar, vilka verksamheten 

nu arbetar för att förbättra: informationsöverföring mellan aktörerna, införande och 

implementering av patientkontrakt, följsamhet till rutin vid 

läkemedelsgenomgångar, samt rutin kring avvikelsehantering. 

Beslutsunderlag 

Rapport avseende granskning hemsjukvården, dok. nr. 130401. 
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§ 66 Dnr 2022-000006 

Information och övriga ärenden 

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. 

 

Sandra Bjelkelöv (SD) lyfter en fråga om processen kring byggande av nytt särskilt 

boende (SÄBO). Ordförande svarar att beslut inväntas om den geografiska 

positionen för nytt SÄBO. 

Stefan Nybom (S) informerar om ett överlämnande av en namninsamling angående 

förändrade scheman för nattpersonal, till verksamhetschef Karin Henningsson.     

Ulrika Sandberg (V) lyfter en fråga angående rutiner för anställning inom vården. 

Verksamhetschef Karin Henningsson svarar att det är enhetscheferna inom Vård 

och omsorg som bestämmer över rekrytering och eventuell omplacering. 



 

Nordanstigs kommun 
Omsorgsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(20) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-16 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 67 Dnr 2022-000199 

Nattillsyn 

Omsorgsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Vid biståndsbeslut om nattillsyn utifrån SOL ska insatsen i första hand verkställas 

genom digital tillsyn istället för fysisk tillsyn. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetsutvecklare David Johansson informerar om underlag för ökat införande 

av trygghetskameror i nattillsynen inom vården. Användandet måste ske genom 

samtycke, vilket är problematiskt att genomföra tillsammans med människor med 

demenssymptom. Integritetsprinciper står mot ökad användning av 

trygghetskameror. 

Vid biståndssamtal där nattillsyn är aktuell kommer biståndshandläggaren 

informera den enskilde om att tillsynen kommer att genomföras digitalt. Den 

digitala tillsynen kommer ske med en trygghetskamera de tider som den enskilde 

kommer överens om tillsammans med verkställande enhet. 

Fördelen med digital tillsyn är att den ger en god säkerhet och trygghet som inte 

stör eller oroar den enskilde under natten samtidigt som självbestämmandet ökar 

utifrån den individanpassade tillsynen. Tillsynen blir effektivare genom att utökad 

tillsyn kan genomföras med samma bemanning och där personalen får en lugnare 

arbetsmiljö med färre rutinmässiga besök. 

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att vid biståndsbeslut om 

nattillsyn utifrån SOL verkställa insatsen endast genom digital tillsyn istället för 

fysisk tillsyn. (Tjänsteutlåtande, Nattillsyn, dok. nr. 131170.) 

Yrkanden 

Ordförande yrkar att vid biståndsbeslut om nattillsyn utifrån SOL ska insatsen i 

första hand verkställas genom digital tillsyn istället för fysisk tillsyn. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget av ett enigt 

omsorgsutskott. 
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§ 68 Dnr 2022-000102 

Beräkningskalkyl för framtida brukare i hemtjänst och 
SÄBO 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Familjeläkare och professor emeritus Anders Wimo presenterar studie från SNAC 

(The Swedish National study on Ageing and Care), vilken han är medförfattare till. 

Primärvårdens forsknings- och utvecklings (FoU)-enhet i Nordanstig publicerade 

2016 på uppdrag av Nordanstigs kommun Rapporten ”Nordanstig - demografi och 

demens - Diskussionsunderlag inför framtida dimensionering av vård och omsorg 

av demenssjuka". Syftet var bland annat att få fram ett underlag till diskussionerna 

om det framtida behovet av platser i särskilt boende (SÄBO) i kommunen. 

Analysen inriktades på personer med demenssjukdom. Sedan dess har nya studier 

om förekomst av demens publicerats och det har också skett förändringar i 

Nordanstigs kommuns äldreomsorgsstruktur. 2019 publicerades en uppdatering och 

2022 fick FOU enheten ett nytt uppdrag av Nordanstigs kommun att uppdatera 

rapporten. 

Resultaten visar att Nordanstig i nuläget har en äldre befolkning än annerstädes i 

Sverige. Jämfört med riket har Nordanstig också en högre standardiserad dödsrisk i 

olika åldrar, men skillnaden är mindre än 2017. Nordanstig har ungefär lika andel 

boende i SÄBO jämfört med riket: per 1000 65 år och äldre: Nordanstig 31, riket 

35, per 1000 80 år och äldre: Nordanstig 103, riket 99. På grund av de demografiska 

förändringarna kommer dock antalet demenssjuka att öka till ca 200 år 2030. 

Beslutsunderlag 

Nordanstig - demografi och demens, uppdatering 2, dok. nr. 131332. 
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§ 69 Dnr 2022-000142 

Lex Sarah-utredning, Sörgården 

Omsorgsutskottets beslut 

1. Godkänna utredningen. 

2. Överlämna förslag på åtgärder i utredningen till verksamheten Vård och omsorg. 

3. Den utredda lex Sarah-rapporten ska inte anmälas till Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO) enligt lex Sarah. 

4. Enhetschef bör underrätta den enskilde om att ett missförhållande har inträffat 

och har utretts. 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet gäller en händelse den 9 mars 2022 på boendet Sörgården. En boende 

agerade våldsamt mot en annan boende medan de två var ensamma i en korridor, på 

avdelningen Lyktan. Personalen särade på de boende så snart händelsen upptäcktes. 

Den person som utsattes hade fått blånader på en arm. Enligt enhetschef har 

personen inte fått några bestående men av händelsen.  

I lex Sarah-rapporteringen uppges det att personalen avvikit från gällande rutiner 

när händelsen inträffade. Dels hade personalen inte befunnit sig på rätt plats medan 

de genomförde avrapportering mellan skift, vilket kan ha lett till sämre uppsikt över 

korridoren. Dels var ett rörelselarm inte påslaget för den ena boende, vilket det 

skulle ha varit. 

I utredningen framkommer att intervjuad personal känner sig underbemannade och 

stressade. De upplever att de inte hade någon rimlig möjlighet att ha fullgod uppsikt 

över alla fyra avdelningar på Sörgården samtidigt. De menar att avdelningen Lyktan 

är resurskrävande då en stor andel boende har demensproblematik. 

Boendet har vidtagit flera åtgärder efter händelsen. Enhetschef har infört en rutin 

om att den aktuella avdelningen på boendet inte får lämnas obevakad. Bland annat 

har bemanning har tillfälligt ökats från tre till fyra personal under natten. De boende 

som var inblandade i händelsen bor nu på olika avdelningar. Den utagerande 

boenden är satt under särskild uppsikt. Satsningar på utökad utbildning om sjukdom 

och symptom av det slag som de inblandade lider av har inletts. 

Utredare bedömer att det inträffade är ett missförhållande, men inte ett sådant 

allvarligt missförhållande som måste anmälas till IVO. 

Beslutsunderlag 

Lex Sarah-utredning, Sörgården, tjänsteutlåtande, dok. nr. 131243. 

Lex Sarah-utredning, Sörgården, 9 mars 2022, dok. nr. 131244. 

 


