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§ 73 Dnr 2019-000111  

Godkännande av dagordning 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna dagordningen med föreslagen ändring.  

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottet ska godkänna dagordningen med eventuella ändringar. 

Följande extraärende anmäls: 

Sandra Bjelkelöv (SD): Extra ersättning för de som jobbar i Covid-teamet.  
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§ 74 Dnr 2019-000112  

Föregående protokoll 

Omsorgsutskottets beslut 

Föregående protokoll läggs till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottet går igenom protokollet från 2020-06-15.  

Beslutsunderlag 

Föregående protokoll finns som underlag till kallelsen.  
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§ 75 Dnr 2020-000115  

Covid-19 

Omsorgsutskottets beslut 

Tacka för informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund informerar om följande från sommaren: 

Kulmen när det gäller Covid-19 kom i juni precis innan den stora semesterperioden 

började. Det var långt senare än vad man tidigare förutspått. En del brukare och 

personal i hemtjänsten på den privata sidan fick viruset i olika omfattning. Det blev 

ett stort behov på personalsidan och man hade problem med att få ihop det hela. 

Även inom kommunens boenden blev det stora personalproblem. Man fick 

verkligen slita för att få ihop det men även under denna period klarade vi oss från 

att få in Corona på boendena. Vi är bland de få kommuner i den här delen av landet 

som har klarat det. Man har gjort ett bra jobb. MAS (Medicinskt ansvarig 

sjuksköterska) har varit ute och jobbat med personalen för att de ska följa reglerna 

som gäller kring hygien. Covid-19 är inte över än men vi hoppas klara det hela 

vägen ut. Någonstans börjar man tänka att det kommer att finnas ett vaccin efter 

nyår men det är inget man vet. Distansarbete ska fortsätta för de som har möjlighet 

till det. 

Besöksförbuden på boendena hålls kvar. Man har öppet på det sätt man har nu med 

utomhusbesök. Få se om det kommer nya regler från regeringen. Vi har ej behövt 

använda Vinkeln. korttidsboendet för de som insjuknat i Covid-19, så man har 

använt Covid-teamet till att förstärka där det behövts personal. 

Skolorna börjar idag och vi får se vad det får för effekt på smittspridningen. 

Gymnasieskolan kör igång normal verksamhet. Det kommer att vara fullt på bussar. 

Vår personal bör helst inte åka på de bussar där det är fullproppat. Man bör hellre 

försöka ta en senare eller tidigare buss. Krisledningsgruppen träffas nu en gång i 

veckan. Det är den nivå som är rimlig just nu. 

Vidare informerar Carina Ohlson om att hon varit i kontakt med MAS nu på 

morgonen. Det är en person i hemtjänsten som de låst och som man ska ta prover på 

under dagen. Sandra Bjelkelöv informerar om att de nu ska använda visir när de 

jobbar. Det är den nya smittskyddsläkaren som kommit med nya riktlinjer. Sandra 

efterlyser instruktioner och mer tydlighet hur de ska användas.  
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§ 76 Dnr 2020-000195  

Verksamhetsinformation 

Omsorgsutskottets beslut 

Tacka för informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund informerar om att det pågår en översyn av 

socialtjänsten. Konsult Ulrika Ekebro har fått uppdraget att titta på hur vi uppnår 

lagstiftningen inom socialtjänstens område samt hur ansvarsfördelningarna finns i 

förvaltningen. Revisionen kommer som en rapport med eventuella åtgärder. 

Huvudsyftet med översynen är att kontrollera att socialtjänsten sköts bra.  

Vidare informerar Erik om att det kommit siffror rörande effektiviteten för den egna 

kommunalt drivna hemtjänsten.  

Hassela har uppnått 65%. Harmånger har fortfarande ett problem. Det var en 

uppgång i juni men i juli gick det ner igen. Man får titta på vad det beror på. Det 

kan vara Coronakopplat. 

Siffrorna för Harmånger kan bli bättre då åtta kunder från Corab kommer att gå 

över.  
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§ 77 Dnr 2020-000079  

Statistik från arbetsförmedlingen 2020 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande går igenom månadssiffror från arbetsförmedlingen.  

Månadssiffror för maj 

Lägesbild från region Gävleborg över arbetsmarknad i maj.  

Enligt Arbetsförmedlingen var inskrivna arbetslösa i riket i maj 2020 som andel (%) 

av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år, 8,5%. Det är en ökning sedan maj 

2019 med 1,9 procentenheter eller +108 165 personer. 

Arbetslösheten i Gävleborgs län i maj 2020 var 10,7% och är en ökning med 1,6 

procentenheter jämfört med maj månad 2019. 

Arbetslösheten i Nordanstig. Inskrivna arbetslösa i maj 2020 som andel (%) av den 

registerbaserade arbetskraften 16-64 år var 7% ( 300) personer. Detta att jämföra 

med samma månad föregående år, 5,2%. En en ökning med 1,8 procentenheter. 

Arbetslösheten är lägre bland kvinnor 6,7% ( 134 personer) än män 7,2% ( 166 

personer). 

Ungdomsarbetslösheten var i maj 2020 12,8% ( 53 ungdomar). Detta att jämföra 

med maj 2019 9,4% . En ökning med 3,4 procentenheter som motsvarar 13 

personer. Arbetslösheten bland unga män var 14,1%, i maj månad 2019 var den 

11,5%. Ungdomsarbetslösheten bland kvinnor var 11,3 och ett år tidigare 7,2. I 

målgruppen utrikes födda ungdomar var 29,2% arbetslösa. 

Arbetslösheten bland utrikesfödda var i maj 2020 24,6% ( 110 personer). Detta att 

jämföra med maj månad 2019, 25,1% ( 104 personer). En minskning med -0,5 

procentenheter. I länet uppgick arbetslösheten i maj 2020 bland utrikesfödda till 

31,8% (7 152 personer). Detta att jämföra med maj månad 2019, 32,5% . 

En minskning med -0,7 procentenheter. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Omsorgsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(13) 

Sammanträdesdatum 

2020-08-17 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

 

Forts § 77 

 

Månadssiffror för juli  

Enligt Arbetsförmedlingen var inskrivna arbetslösa i riket i juli 2020 som andel (%) 

av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år, 9,2%. Det är en ökning sedan juli 

2019 med 2,3% procentenheter eller 133 992 personer. 

Arbetslösheten i Gävleborgs län i juli 2020 var 11% och är en ökning med 1,6 

procentenheter jämfört med juli månad 2019. 

Arbetslösheten i Nordanstig. Inskrivna arbetslösa i juli 2020 som andel (%) av den 

registerbaserade arbetskraften 16-64 år var 7,4% (322) personer. Detta att jämföra 

med samma månad föregående år, 5,4%. En ökning med 2 procentenheter. 

Arbetslösheten är lägre bland kvinnor 7,2% (144 personer) än män, 7,7% (178 

personer). 

Ungdomsarbetslösheten var i juli 2020 16,9% (73 ungdomar). Detta att jämföra 

med juli 2019 9,3%. En ökning med 7,6 procentenheter som motsvarar 34 personer. 

Arbetslösheten bland unga män var 19,4%, i juli månad 2019 var den 10,6%. 

Ungdomsarbetslösheten bland kvinnor var 13,6% och ett år tidigare 7,6%. I 

målgruppen utrikesfödda ungdomar var 34,3% arbetslösa. 

Arbetslösheten bland utrikesfödda var i juli 2020 25,9% (118 personer). Detta att 

jämföra med juli månad 2019, 25,3% (105 personer). En ökning med 0,6 

procentenheter. I länet uppgick arbetslösheten i juli 2020 bland utrikesfödda till 

31,6% (7 104 personer). Detta att jämföra med juli månad 2019, 33,3%.  

En minskning med -1,7 procentenheter.  

Beslutsunderlag 

Månadssiffror arbetsförmedlingen.  
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§ 78 Dnr 2020-000185  

Icke verkställda beslut enligt SoL och LSS Q2 

Omsorgsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige beslutar 

Godkänna kvartalsrapport 2, 2020 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 2, 2020 

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: Nej 

Beslutsunderlag 

Att Kommunfullmäktige godkänner kvartalsrapport 2, 2020 gällande ej verkställda 

beslut enligt SoL och LSS 
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§ 79 Dnr 2017-000461  

Rapporter/information 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen.    

Sammanfattning av ärendet 

1. Besked om återtagande av ansökan att bedriva hemtjänst enligt LOV 

Kommunchef Erik Hedlund informerar om att Corab, som sa upp sitt avtal med 

kommunen den 12 juni och sen den 24 juni åter ansökte om att bedriva hemtjänst 

enligt LOV (Lagen om valfrihet), återtagit sin ansökan. Erik lämnar en redogörelse 

för gången i ärendet. 

Fråga från Andreas Högdahl (NOP) angående förändring av timersättningen för 

dubbelbemanning och larm för de privata utförarna. Hur gick höjningen till? Vem 

tog beslutet att höja timersättningen?  

Kommunchefen ser över hur beslutsgången var när timersättningen för 

dubbelbemanning och larm justerades. 

 

2. Översyn av samverkan Individ och familjeomsorgen - Biståndsenheten 

IVO (Inspektionen för vård och omsorg) har tagit emot ett klagomål från IFO 

(Individ och familjeomsorg) angående bl a bristande samverkan mellan kommunens 

Individ och familjeomsorg och Biståndsenhet.  

IVO understryker att det är kommunens ansvar att utreda klagomålet enligt 

bestämmelserna i 5 kap 3 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 

2011:9, om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 

IVO avslutar ärendet. (Hid nr 121210) 

Omsorgsutskottet har tagit del av informationen om klagomålet. Problemet kommer 

att hanteras inom ramen för den översyn av socialtjänsten som pågår. Se § 76 

verksamhetsinformation.  
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Forts. § 79 

 

3. Slutrapport eXtrastöd Gävleborg 

eXtra stöd i Gävleborg har varit ett socialfondsfinansierat projekt som har riktat sig 

till personer som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden. Deltagarna har 

huvudsakligen varit utrikesfödda personer med låg utbildningsnivå men också i viss 

mindre omfattning svenskfödda personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av 

funktionsnedsättning.  

Av projektets 1050 deltagare har 68 % varit kvinnor och 32 % varit män. Projektet 

har syftat till att utveckla metoder, arbetssätt och samverkansformer som bidrar till 

att personer som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden kommer närmare 

arbetsmarknaden. Projektet har arbetat för en ökad samverkan inom kommuner men 

också mellan de deltagande kommunerna kopplat till målgruppen för projektet. (Hid 

nr 121089) 

 

4. Lokal slutrapport eXtra stöd i Nordanstig  

Projekt eXtra stöd startade 180201 med en analysfas fram till 180731. Från 180801 

var projektet i genomförandefas och avslutas enligt beslut 200630. Projektet har 

deltagare inskrivna fram till 200430 och därefter avslutas verksamheten.  

Projektet finansierade en tjänst och medfinansiering sker av medarbetare på 

Flyktingenheten. Projektets målgrupp är nyanlända som står särskilt långt från 

arbetsmarknaden, främst kvinnor. (Hid nr 121388) 

 

5. Slutrapportering §37-medel Gruppledarutbildning - "Föräldraskap i   Sverige"  

Gruppledarutbildningen genomfördes som planerat under tre dagar i maj-20. 

Nordanstig har valt att skicka tre deltagare för att få kompetensen spridd på flera 

personer. De personerna arbetar på Arbetsmarknad och Flyktingenheten och möter 

nyanlända familjer i sitt arbete.  

Planeringen är att gruppverksamhet med metodstödet "Föräldraskap i Sverige" ska 

användas systematiskt så snart gruppverksamheten kan genomföras igen efter att 

Corona pandemin är över. (Hid nr 121070) 
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Forts. § 79 

 

6. Från Ledningsutskottet 2020-06-16 § 92  

Verksamhetsmål/Strategier 2020. Då ärendet är behandlat i ledningsutskottet 

tidigare och ett uppdrag till verksamheten redan finns så kommer ärendet att 

fortsätta beredas i enlighet med tidigare beslut. Ärendet kommer upp till 

ledningsutskottet igen efter att ärendet har utretts.  

Beslutsunderlag Kommunstyrelsen ger uppdrag att se över utemiljöerna på de 

särskilda boendena för att uppnå utskottets satta mål med friska aktiva invånare 

med ökad livskvalitet. (Sammanträdesprotokoll omsorgsutskottet 2020-05-11, § 53, 

Dnr 2019-000124.)  
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§ 80 Dnr 2020-000170  

Information och övriga ärenden 

Omsorgsutskottets beslut 

Uppdra till verksamhetschef för Vård och omsorg att på nästa omsorgsutskott 

rapportera hur det går med extra ersättning till de som ska arbeta i Covid-teamet.  

Sammanfattning av ärendet 

Sandra Bjelkelöv (SD): Extra ersättning för de som jobbar i Covid-teamet. 

Sandra anser att de som frivilligt valt att jobba i Covid teamtet bör få någon slags 

kompensation. Det gick ut en förfrågan och det var många som nappade men som 

nu inte vill jobba i teamet då man inte får någon extra ersättning. Om det blir ett 

utbrott med flera smittade så kan det bli så att vi kommer att stå utan personal. 

Hur tänker vi om detta team? Kommer vi att ha personal som vill jobba där?  

Erik Hedlund säger att det måste finnas ett resonemang varför man gick den vägen 

med att inte ge en extra ersättning.  

Verksamhetschef för Vård och omsorg får ta denna fråga och titta på detta.  

      

      

      

 

 


