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§ 90 Dnr 2019-000111  

Godkännande av dagordning 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna dagordningen med föreslagen ändring.  

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottet ska godkänna dagordningen. 

Följande extra ärende anmäls: 

Sandra Bjelkelöv (SD): Särskilt boende platser 
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§ 91 Dnr 2019-000112  

Föregående protokoll 

Omsorgsutskottets beslut 

Föregående protokoll läggs till handlingarna 

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottet går igenom protokollet från 2020-09-14.  
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§ 92 Dnr 2020-000115  

Coronaviruset, Covid-19. 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen 

Sammanfattning av ärendet 

Socialchef Kristina Norberg och tf verksamhetschef för vård och omsorg, Karin 

Henningsson, informerar bl.a. om följande; 

Social omsorg 

Inom social omsorg är det viss sjukdom utifrån förkylning men inte mer än vad det 

varit tidigare. En del arbetar hemifrån/distans. I övrigt inget att rapportera. 

Vård och omsorg 

Inom vård och omsorg har man avvecklat Covid-teamet. Nedstängning av teamet 

den 30/9. Fastigheten Vinkeln har man kvar året ut. Allt är förberett för att man ska 

kunna öppna teamet igen. Det kan ske med kort varsel. Om man får tre fall 

bekräftade smittade öppnar man.  

Det är lite mer sjukfrånvaro än vanligt beroende på att man ska stanna hemma vid 

minsta sjukdomssymtom. 

Man började med nya försiktiga rutiner för inomhusbesök på boendena i förra 

veckan. Om man vill besöka de äldre får man boka tid. Inga besökare släpps in på 

avdelningen. Om man märker att någon besökare har symtom kan man avvisa dem.  
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§ 93 Dnr 2020-000195  

Verksamheten informerar 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Tf verksamhetschef för vård och omsorg, Karin Henningsson och socialchef 

Kristina Norberg redovisar en sammanställning av aktuella ärenden. 

 

Vård och omsorg 

Man jobbar med omställning för att få en budget i balans. Omställningen rör hela 

Vård och omsorg med en ny organisation med vårdområden och en 

samordningsenhet. 

Rullande planeringsscheman med gränsöverskridande är igång. Full effekt nu i 

oktober.  

Natten neddragning med en (1) person på Sörgården är igång from den 1/9 och 

kameror är monterade och i drift. 

Man funderar på att införa belastningsregisterutdrag för personal inom vård och 

omsorg. Man undersöker vad lagen säger. 

Vaccinationer för säsongsinfluensa, brukare och personal. Dialog med HC  

(Hälsocentralen) förs. 

Ett arbete har startat för att utreda om man eventuellt ska behöva höja avgiften på 

korttids för de som blir erbjudna Säboplats och tackar nej. Om man tackar nej och 

behöver bo kvar på korttids kommer då avgiften att höjas. 

Oroligt bland de privata utförarna på grund av pågående hemtjänstutredning plus 

block insatser. 

IBIC (Individens behov i centrum) utbildning för personalen - statsbidrag. 

Ny Enhetschef för Sörgården med start den 1/12. 
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Fortsättning § 93 

 

Social omsorg 

Ekonomiskt bistånd/AME (Arbetsmarknadsenheten)–  SKLs (Sveriges kommuner 

och Landsting/Regioner) projekt: Handläggarna fortsätter samarbetet med AME för 

att kunna vända trenden med ökade kostnader inom ekonomiskt bistånd. Dock finns 

en risk att kostnaderna ökar utifrån de konsekvenser Covid-19 har på företag och 

deras möjligheter att därmed anställa vikarier, timanställda och nyanställa samt 

fortsätta i normal produktionstakt eller expandera. 

IFO (Individ och familjeomsorg) -  arbetar delvis hemifrån/distans. Ett team finns 

på plats för att kunna hålla kraven på tillgänglighet. Vid hög sjukfrånvaro på grund 

av Covid-19 kommer fokus att vara på de lagstadgade akutärenden som inkommer.  

AME – arbetar delvis på distans. Har schemalagd personal på plats men låst kontor 

vid låg bemanning. Öppnar vid behov för att tillmötesgå tillgänglighet.  

Bistånd- arbetar delvis på distans. Alltid minst en personal på plats men ofta fler för 

att tillmötesgå tillgänglighet samt kunna ta emot ansökningar som kommer via post.  

Pågående arbete 

Översyn av Social omsorg pågår och är i sitt slutskede. Kommunchef och socialchef 

har fått muntlig rapport. Rapportering till personal, utskott/nämnd och fackliga 

representanter väntas inom kort. 

Beroende av vad rapporten säger bör en strategi för att påbörja ett arbete inledas 

snarast.  
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§ 94 Dnr 2020-000095  

Verksamhetsuppföljning omsorgsutskottets 
verksamheter 2020 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna redovisningen.  

Skicka de grafer som det 2020-05-11 § 50 blev beslut på att redovisa till 

kommunstyrelsen, med analys och åtgärder. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialchef Kristina Norberg och tf verksamhetschef för Vård och omsorg Karin 

Henningsson redovisar uppföljning av de olika verksamheterna under 

omsorgsutskottet per september 2020. 

Redovisningen innehåller en ekonomisk uppföljning med analys och åtgärder till 

avvikelser i månadsresultat samt verksamhetsuppföljning med volymer och 

nyckeltal.  

 

Social omsorg 

Socialchef Kristina Norberg informerar: 

Analys av månadsresultat 

Biståndsenheten och AME (Arbetsmarknadsenheten)/Flyktingenheten följer i stort 

sett budget. SO (Social omsorg) gemensam ligger i dagsläget i prognos att generera 

ett plus i budget. Sociala Myndighetsnämnden genererar ett minus inom placeringar 

barn och vuxna samt försörjningsstöd. Nämnden har under året ett antal dyra 

placeringar på SIS (Statens institutions styrelse) samt LVU (Lagen om vård av 

unga)/LVM (Lagen om vård av missbrukare i vissa fall) placeringar. 

Försörjningsstöd ligger stabilt och ökar inte sina kostnader trots en ökad 

arbetslöshet inom kommunen. 

Totalt är prognosen för underskottet ca 9,5 mkr. 

Åtgärder till avvikelser i månadsresultat  

En översikt har gjorts för att se om placeringar kan kortas ner i tid eller att man kan 

hitta lösningar på hemmaplan. I dagsläget är detta inte möjligt. 
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Fortsättning § 94 

 

Verksamhetsuppföljning  

Antal årsarbetare ligger ganska stadigt genom året. Några uppsägningar och 

nyanställningar har funnits. 

Antalet beslut/bifall enligt SoL (Socialtjänstlagen) är 137.  I september har 88 

personer fått beslut. Detta kan jämföras med föregående månad, augusti 2020, då 

antalet beslut/bifall var 79 och där 61 personer fick beslut. 

Antalet beslut/bifall om korttidsvård i september är 35. Det är 25 personer som har 

fått beslut/bifall om korttidsvård.  

Beslut/bifall avseende insats korttidsvård har ökat från föregående månad då 12 

personer fick 15 bifall/beslut. En del av ökat antal beslut/bifall kan kopplas till en 

ökning av antalet bifall korttidsvård vid utskrivning från slutna hälso-och 

sjukvården. 

Med anledning av den ökade arbetslösheten och långtidsarbetslösheten på grund av 

Corona-pandemin har vi ett tydligt ökat tryck på anvisningar från 

Arbetsförmedlingen till framförallt Extratjänster. Vi har svårt att verkställa dem då 

kommunens verksamheter inte kan ta mot personerna. 

Uppföljning på individnivå sker löpande för vidare planering i samarbete med 

Arbetsförmedlingen. Subvention från Arbetsförmedlingen följer individen i olika 

grad beroende på insats. Exempel på insatser är Extratjänster, Offentlig skyddad 

anställning, och olika varianter av lönebidrag samt de som ingår i avtalet  med 

Samhall (8 st). I detta ligger inte de som omfattas av årets sommarferiearbete. 

I september var 67 personer anvisade från socialkontoret, försörjningsstöd, 

inskrivna på Arbetsmarknadsenheten. Vi ser med oro på effekterna av 

Coronapandemin då behovet av insatser antas öka för  den målgruppen.  

Vi eftersträvar en god samverkan och utvecklar det mellan enheterna och målet att 

erbjuda insatser för de som är i behov av försörjningsstöd prioriteras. Övriga 

instanser som initierar personer kan vara bland annat Arbetsförmedlingen, 

vuxenutbildningen, uppsökta enligt politiskt uppdrag KAA och Feriearbete. 

Antalet inskrivna på flyktingenheten omfattar samtliga inskrivna som tagits emot de 

sista 24 månaderna vilket kommunen enligt lagstiftning har ansvar för gällande 

bosättning, tolk, integrationsinsatser, särskilda insatser i skola mm. Sexton (16) 

kvinnor och 19 män är registrerade. Nordanstig skall enligt lagstiftning och fastlagd 

planering ta mot 17 anvisade personer från Migrationsverket 2020. Utöver dessa 

kommer egenbosatta, sekundärinflyttade och anhöriga. 

Med anledning av Coronapandemin är det ett tydligt minskat antal asylsökande i 

Sverige samt att överföringar av kvotflyktingar är pausad tills vidare. Anvisningar 

ska genomföras enligt Migrationsverket så vi förbereder oss på att det blir en 

"ketchupeffekt" gällande kvotflyktingar då resor kan återupptas. 
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Fortsättning § 94 

KAA - Kommunala Aktivitets Ansvaret är lagstadgad verksamhet för kommuner 

och omfattar ungdomar 16-20 år som ej går nationellt gymnasieprogram. Skillnaden 

med en minskning mellan augusti och september härför till skolors höstterminsstart. 

Vi jobbar nu förebyggande för att inte få avhopp från gymnasieskolan. 

Uppsökande och bevakande verksamhet och skyldighet att erbjuda aktivitet för 

samtliga. Halvårsvis rapportering till SCB på Skolverkets uppdrag vilket kommuner 

enligt lag är skyldig att lämna. 

Antal inskrivna på Arbetsmarknadsenheten har minskat jämfört med föregående 

månad föregående år. Verksamheten omfattar 62 kvinnor och 57 män. Vi har 6 som 

är nyinskrivna och 14 avslutade. Minskningen beror i stor grad på att det är svårt att 

verkställa anvisningar för att lindra arbetslösheten i kommunala verksamheterna. 

Vi bevakar konsekvenserna av Arbetsförmedlingens förändringar för att följa 

effekterna och har nu kommit i gång med samarbetet något bättre än tidigare. 

Antalet anvisningar till Extratjänster fortsätter att öka då Arbetsförmedlingen i 

princip har obegränsad budget för den insatsen och det kommer gynna våra 

kommuninnevånare. Dock har vi svårt att verkställa uppdragen då kommunens 

verksamheter inte har platser för våra deltagare. 

Vi ser med stor oro på vad Corona-Pandemin kommer ha för effekter på 

arbetslösheten på lång sikt och möjligheten att ge människor praktik, arbetsträning 

eller skapade anställningar i kommunal verksamhet i den akuta fasen. 

Kvotmottagna personer är direktinresta från annat land och har uppehållstillstånd 

klart. Tretton (13) personer omfattas av etableringen och våra insatser, 8 kvinnor 

och 5 män, varav 6 är under 16 år. Sverige tar mot 5000 kvotflyktingar årligen. 

Nordanstig räknade med 17 anvisade under året genom det utökade 

samrådsprojektet vi inlett med andra kommuner, Länsstyrelsen och 

Migrationsverket under 2020. Samtliga Syrier.  

Detta projekt är nu uppskjutet till 2021 med anledning av att det inte gått att planera 

ett överförande till Sverige med anledning av Corona-Pandemin. Dessa har ingen 

direkt förkunskap om Sverige till skillnad från asylsökande som varit i Sverige en 

tid innan de eventuellt beviljats uppehållstillstånd och kommunplaceras. Anvisade 

kan vara kvotflyktingar som i detta fall eller anvisade från ett anläggningsboende i 

Sverige. 

Vi har anvisning på kvotflyktingar som är pausade så länge det inte går att resa in i 

Sverige. Lägenheter är anskaffade och utrustade. Enligt besked från 

Migrationsverket planeras för ett överförande nu 14 oktober. 
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Fortsättning § 94 

 

Vi vill följa utvecklingen vid extern placering i förskjutning till privat verksamhet 

som en del i metodutveckling för långvarigt försörjningsstöd. Måttet avser var 

deltagare vid externa insatser vid Arbetsmarknadsenheten har sin praktik eller 

liknande placering. Arbetsplatser är registrerade enligt sin tillhörighet i ideell, 

offentlig eller privat verksamhet. Deltagare med placering i egen gruppverksamhet 

framgår inte här. 

Vi ser att placeringar i kommunal minskar vilket är ett problem för enheten då vi 

har svårt att fullgöra vårt uppdrag i relation till Individ- och familjeomsorgen och 

Arbetsförmedlingen. 

 

Vård och omsorg  

Tf verksamhetschef Karin Henningsson informerar: 

Analys av månadsresultat 

Prognosen för året ser ut att landa på 12 miljoner kronor över budget. 

Av dessa är 5 miljoner direkt kopplade till Covid-19 och 1 miljon är omställning 

från Corab till Drakstaden. 

6 miljoner är till största delen personalkostnader. En del är ökad personalåtgång på 

grund av mycket kohortvård. Låg effektivitet inom den kommunala hemtjänsten. 

Åtgärder till avvikelser i månadsresultat 

Jobbar aktivt med att förändra organisationen. De flesta av alla åtgärder som 

presenterats under året är igång nu from 1/9.  (Omorganisationen har tagit längre tid 

än först planerad mycket pga tidsbrist i våras då vi var mitt uppe i pandemin,) 

Behöver få upp effektiviteten i hemtjänsten och komma igång med samarbetet 

mellan hemtjänst och Säbo i vårdområde 4. 

 

Verksamhetsuppföljning 

Alla uppsägningar från 2019 års omställning av hemtjänsten är nu klara och 

omorganisationen börjar falla på plats dvs med planeringsscheman. 

Ökad sjukfrånvaro på grund av FHM:s (Folkhälsomyndigheten) rekommendationer 

att stanna hemma vid minsta symtom. 

Till och med den 30 /9 har Vård och omsorg haft ca 600 tkr mer i vikariekostnader 

för sjukdom. En följd av pandemin. 

Av antalet beviljade hemtjänsttimmar i september är 1641 timmar dubbel ersättning 

i omställningen från Corab till Drakstaden. 

Totalt har omställningen medfört 2384 timmar, under augusti och september, som 

båda företagen har ersatts för. 
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Fortsättning § 94 

 

Några fler läkemedelsavvikelser denna månad. Fortfarande görs få/inte någon 

läkemedelsavvikelse i hemtjänst. Utbildning i avvikelse systemet och påtalande om 

vikten att skriva avvikelser kommer att påbörjas för personal från hemtjänst. 

De teamträffar och åtgärder som har utförts relaterat till att några individer under 

augusti hade stor falltendens har gett resultat och fallen under september är åter på 

en lägre nivå. 

Budgeterat för 390 vårddygn/februari utifrån 13 korttidsplatser. Beläggningen har 

varit  336 vårddygn. Under 21 dygn har vårdtagare varit inlagd på sjukhus. 

Tre (3) vårdtagare har flyttat till Särskilt boende.  

Ökning av vårdtagare som är i korttidsvården i väntan på Säbo och ej kan återgå till 

sitt ordinarie hem. 

Det har märkts av en ökning av korttidsansökningar under september månad jämfört 

med juli-augusti. 

En ökning på korttidsbeslut, högt tryck på korttidsplatser. En eventuell förklaring är 

att många nu söker vård som blev uppskjutet i våras på grund av Covid-19. 

Harmånger har tagit över brukare från Corab. 

Harmånger gör om sitt schema och det bygger på samverkan med Säbo. Covid-19 

är en del i att samarbetet inte kommit igång. 

Ett beslut om kontaktperson är icke verkställt, kontaktperson finns men personen är 

ej i stånd att ta emot insatsen i dagsläget. 

Man har haft en lite för hög bemanning på vissa verksamheter på grund av att man 

behövt stärka upp med extra personal vid provtagning och kohortvård. 

Det har varit ett högt tryck på korttids med påföljd att man öppnat två extra 

vårdplatser. Detta har medföljt personalutökning. 

Dagverksamhet (Äldreomsorg) har varit stängd på grund av Covid-19. Öppnade 

upp med kraftigt begränsad verksamhet från och med den 1/10. Därav icke 

verkställda beslut. 

Sju (7) personer är beviljad korttidsvård som ännu inte verkställts. Fem (5) personer 

är på sjukhuset i väntan på korttids. Planeras att verkställas under oktober månad. 

En av dessa är verkställd på köpt plats Neuropsyk Humana, Bollnäs i väntan på 

rehabiliteringsplats i Sandviken. Stora behov. 

Två (2) personer har beslut på avlastning. Planeras att verkställas under oktober 

månad. 
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Fortsättning § 94 

 

Högt tryck på korttids medför ett högre tryck på Säboansökningar. En eventuell 

anledning är att fler söker vård nu efter lättnader på sjukhus på grund av Corona. 

I september månad är 28 personer beviljade dagverksamhet SoL verkställda. 

Den dagliga verksamheten är fortsatt stängd på grund av Covid-19. Startar den 5/10 

med mindre grupper. Personalen har under september månad gjort hembesök och 

haft telefonkontakt med sina kunder. 

I september månad har vi 18 verkställda ärenden gällande kontaktperson LSS varav 

två av dem har valt att ha en paus.  

Inga icke verkställda ärenden under september månad. 

 

Antal avvikelser  

Bållebo korttidsboende 

Två avvikelser har rapporterats under perioden. En läkemedelsavvikelse. En 

hjälpmedel, medicinsk teknisk produkt. HSL 

Nattpatrullen 

En avvikelse i september. Dagpersonal hade glömt att ge kunden larm knappen 

vilket ledde till att personen i fråga inte kunnat larma under natten. 

Hemtjänst 

Tre avvikelser som gäller att personal glömt ta med telefon på grund av stress och 

missat kunder som larmat 

Rösta 

Två avvikelser angående missad medicin delning. En avvikelse information runt 

Covid-19 

Gruppbostad, fyra (4) tjänsteköp i september. 

Utredning pågår med eventuellt hemtagande av ärende till kommunen och bedriva 

tjänsterna i egen regi.  

Beslutsunderlag 

Månadsrapport september Social omsorg, dok. nr 122299. 

Månadsrapport september Vård och omsorg, dok. nr 122311.  
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§ 95 Dnr 2020-000196  

Ekonomirapport 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomienheten har sammanställt en ekonomirapport per september för 

omsorgsutskottets verksamheter. 

Föredragande är ekonom Stina Lindgren som går igenom redovisningen.  

 

Vård och omsorg 

Bokfört september 2019: 141 713 tkr 

Bokfört september 2020: 133 054 tkr 

Budget 2020: 164 806 tkr 

Avvikelse mot budget: - 11 904 tkr 

 

Social omsorg  

Bokfört september 2019: 17 842 tkr 

Bokfört september 2020: 22 467 tkr 

Budget 2020: 30 416 tkr 

Avvikelse mot budget: 1 032 tkr 

 

Avvikelse mot budget för hela omsorgsutskottet: - 10 872 tkr 

Beslutsunderlag 

Månadsuppföljning av Omsorgsutskottets verksamheter, dok. nr 122331.  
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§ 96 Dnr 2020-000264  

Delårsbokslut per 31 augusti 2020 för 
Omsorgsutskottet 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna delårsbokslut per 2020-08-31 med sammanställd redovisning.  

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomienheten har sammanställt delårsbokslut per 2020-08-31 för 

omsorgsutskottets verksamheter.  

Förvaltningen beräknar ett underskott för vård och omsorg med 12 000 tkr och ett 

underskott för social omsorg med 1 032 tkr.  

 

Ekonomisk redovisning (tkr) per 2020-08-31:  Budget 2020: 

Vård och omsorg 

VoO gemensamt                5 650                 3 571    

Äldreomsorg                                      84 299                        117 912 

Oms. om funktionshindrade              27 487                          43 323 

 

Vård och Omsorg beräknar göra ett underskott på 12 miljoner kronor. 

Av de 12 miljonerna är 5 miljoner direkta kostnader kopplade till Covid-19. (Covid 

team och skyddsmaterial) 

Den nya omställningen av hemtjänsten från Corab till Drakstaden beräknas kosta ca 

1 miljon kronor. 

De resterande 6 miljonerna är personalkostnader där organisationsförändringen tagit 

längre tid än planerat. Mycket på grund av Covid-19. Den kommunala hemtjänsten 

drar över sin budget och har en alldeles för låg effektivitet, vilket det jobbas mycket 

aktivt med för att hamna i fas. 
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Fortsättning § 96 

Ekonomisk redovisning (tkr) per 2020-08-31:  Budget 2020: 

Social omsorg 

SO gemensamt                3 639       6 708 

Arbetsmarknadsenheten                4 620       6 199 

Individ och familjeomsorg                  10 388                            17 640 

Flyktingenheten                   290    -       131 

Boende i egen regi                       0              0 

 

Social Omsorg som helhet visar på en prognos med ett större underskott på drygt  

10 mkr. Detta underskott ligger främst på Individ- och Familjeomsorgen inom 

Sociala Omsorgsnämndens budget. Här har antalet placeringar inom både barn och 

vuxen ökat vilket har haft en negativ effekt på budgetprognosen. Både inom barn 

och vuxen har det funnits några placeringar med hög dygnskostnad vilket ytterligare 

försämrat budgetprognosen. 

Försörjningsstöd har i dagsläget stabiliserats men går trots detta över budget. Trots 

en ökad arbetslöshet inom kommunen så har inte försörjningsstödet ökat i samma 

grad. På försörjningsstöd deltar vi i SKLs (Sveriges kommuner och 

Landsting/Regioner) projekt gällande långtidsbidragsmottagare och hur vi kan 

arbeta för att minska kostnader och hjälpa våra bidragsmottagare in i egen 

försörjning genom samarbete med AME (Arbetsmarknadsenheten). Samarbetet 

fungerar bra och nya arbetssätt prövas, bl.a. ett stöd att utveckla handläggares 

underlag till försäkringskassan.  

Beslutsunderlag 

Delårsrapport per 31 augusti 2020, Social omsorg, dok. nr 122359. 

Delårsrap per augusti 31 augusti 2020, Vård och omsorg, dok. nr 122358.  
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§ 97 Dnr 2019-000264  

Redovisning av arbetsskador och tillbud bland 
personalen 

Omsorgsutskottets beslut 

Medskick till verksamheterna att personalen ska rapportera tillbud och risker så att 

man vet vilka problem som finns. Det finns då en möjlighet att åtgärda dem. Det 

blir även en rättvisande statistik. 

I övrigt godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Tf verksamhetschef för Vård och omsorgschef Karin Henningsson och socialchef 

Kristina Norberg redovisar arbetsskador och tillbud bland personalen. 

 

För händelseperiod 2020-01-01 – 2020-08-31 

Social omsorg, totalt 1  

Vård och omsorg, totalt 34 

Äldreomsorg, totalt 30   

Omsorgen om funktionshindrade, totalt 4 

Beslutsunderlag 

Översikt över händelser, dok. nr 121993, medföljer kallelsen.  
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§ 98 Dnr 2020-000079  

Statistik från arbetsförmedlingen 2020 

Omsorgsutskottets beslut 

Tacka för  informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande går igenom månadssiffror från Arbetsförmedlingen.  

 

Månadssiffror för augusti 

Enligt Arbetsförmedlingen var inskrivna arbetslösa i riket i Augusti 2020 som andel 

(%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år, 9,1%. Det är en ökning sedan 

Augusti 2019 med 2,2 procentenheter eller +125 518 personer. 

Arbetslösheten i Gävleborgs län i Augusti 2020 var 10,8% och är en ökning med 

1,4 procentenheter jämfört med Augusti månad 2019. 

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

den registerbaserade arbetskraften 16-64 år var 7,3% ( 314) personer. Detta att 

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

procentenheter. Arbetslösheten är lägre bland kvinnor 7,1% ( 143 personer) än män 

7,4% ( 171 personer). 

Ungdomsarbetslösheten var i Augusti 2020 15,3% ( 65 ungdomar). Detta att 

jämföra med Augusti 2019 10,5% . En ökning med 4,8 procentenheter som 

motsvarar 20 personer. Arbetslösheten bland unga män var 17%, i Augusti månad 

2019 var den 11%. Ungdomsarbetslösheten bland kvinnor var 13,2 och ett år 

tidigare 9,9. I målgruppen utrikes födda ungdomar var 30,3% arbetslösa. 

Arbetslösheten bland utrikesfödda var i Augusti 2020 25,6% ( 116 personer). Detta 

att jämföra med Augusti månad 2019, 25,5% ( 106 personer). En ökning med 0,1 

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

31,4% (7 013 personer). Detta att jämföra med Augusti månad 2019, 33,5% . 

En minskning med -2,1 procentenheter.  

Beslutsunderlag 

Månadssiffror från Arbetsförmedlingen, dok. nr 121960, medföljer kallelsen.  
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§ 99 Dnr 2020-000185  

Sammanställning av icke verkställda beslut enligt SoL 
och LSS 2020 

Omsorgsutskottets beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

Att godkänna kvartalsrapport 3, 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 skall rapporteras in 4 ggr per år. 

Redovisning till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande ej verkställda 

beslut enligt SoL och LSS för kvartal 3, 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 

Godkänna kvartalsrapport 3, 2020 gällande ej verkställda beslut enligt SoL och 

LSS.  

(Karin Henningsson och Erik Hedlunds tjänsteutlåtande 2020-10-06, dok. nr 

122278)..  
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§ 100 Dnr 2020-000285  

Öppnande av kortis för barn 

Omsorgsutskottets beslut 

Tjänsteutlåtandet kompletteras med en ekonomisk analys och skickas vidare till 

kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteutlåtande från Susanne Pettersson, enhetschef omsorgen om 

funktionshindrade och Karin Henningsson, tf verksamhetschef vård och omsorg, 

daterat 2020-10-06.  

Vi ser att behoven av platser för barn ökar i kategorin korttidsboende och därmed 

vårt behov av att köpa platser. Vi ser också att antalet ansökningar hos bistånd ökar.  

Vi köper förnärvarande 23 dygn/kvartal till priset av 5632 /dygn där det tillkommer 

taxikostnader på 56000 per år för transporter till och från skola. Idag har vi en 

årskostnad på 574 144. 

Att öppna eget korttids för barn skulle även kunna göra det möjligt att erbjuda detta 

som ett alternativ till de som ansöker om korttidsboende/avlastning i ett familjehem. 

Det är i dag mycket svårt att hitta familjer som är villiga att ta dessa uppdrag, och 

då får dessa barn inte sina insatser/behov tillgodosedda eller får vänta länge på att 

beslutet verkställs och kommunen får föreläggande på vite för att verkställigheten 

dragit över tiden. Vi ser vikten av att kommunen kan erbjuda denna insats i egen 

regi och att på sikt minska kostnader för tjänsteköp.  

Beslutsunderlag 

Att kommunen åter öppnar ett eget ”korttids” för barn och gör det möjligt att ta 

hem en del av de tjänsteköpsärenden vi har.  

(Susanne Pettersson och Karin Henningssons tjänsteutlåtande, daterat 2020-10-06, 

dok. nr 122276).  
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§ 101 Dnr 2020-000170  

Information och övriga ärenden 

Omsorgsutskottets beslut 

Tacka för informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika ärenden.  

Under denna punkt kommer även ledamöternas eventuella extra ärenden att tas upp. 

 

1. Information om Extratjänster (Info; Bente Sandström, AME))   

En extratjänst är ett jobb hos en arbetsgivare inom välfärden, offentlig, 

kulturell eller ideell sektor. Deltagaren får en chans att komma in i 

arbetslivet och den som anställer får samtidigt ett bidrag till lönen. 

En extratjänst kan vara antingen en tillsvidareanställning eller en 

tidsbegränsad anställning. Man kan också ha en extratjänst på deltid. 

Extratjänst är för den som har varit arbetslös en längre tid, eller som är 

nyanländ i Sverige. Denne behöver vara inskriven som arbetssökande hos 

Arbetsförmedlingen. 

 

2. Särskilt boendeplatser 

Problematik med att många befinner sig på korttids. Har vi verkligen rätt 

antal Säboplatser i kommunen? Hur tänker vi? Fråga väckt av Sandra 

Bjelkelöv (SD).  

Mötet diskuterar att det finns med i planen att bygga ett nytt Säbo och att 

det ligger på fastighetsgruppen.  

 

3. Information från ordförande Carina Ohlson om att hon varit på besök på 

Hälsocentralen i Bergsjö och att man har mycket intressanta innovationer 

på gång när det gäller digital vård och digitala lösningar inom vård och 

omsorg. 

Stefan Nybom (S) som sitter i gemensamma nämnden för handikappfrågor 

informerar om att välfärdsteknik är en stående punkt på deras gemensamma 

möten. Inför att man framöver ska bygga ett nytt Särskilt boende i 

kommunen skulle det kunna vara bra att få lite mer orientering i det som 

finns inom välfärdsteknik. 

Stefan bjuder in Robert Sten, ordförande i gemensamma nämnden och 

mycket intresserad och kunnig i välfärdsteknikfrågor, till nästa 

omsorgsutskott.  
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Fortsättning § 101 

 

4. Information från möte med Nätverk Välfärd/Länsledning. (info: ordf. 

Carina Ohlson).   

5. Information från Kvinnojouren. (info: ordf. Carina Ohlson) 

6. Bjuda in Oskar Andersson, FoU Välfärd, till nästa omsorgsutskott för att få 

en presentation av enkätsvar kring en äldre vänlig kommun. Enkäten har 

varit ute i Gävle och i Nordanstig.  

.  
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§ 102 Dnr 2020-000263  

Sammanträdesdatum 2021. 

Omsorgsutskottets beslut 

Att flytta mötet den 23 augusti till den 14 juni.)  

Sammanfattning av ärendet 

Sammanträdesdatum för omsorgsutskottet ska fastställas för år 2021. Staben har 

lämnat förslag till datum.  

Beslutsunderlag 

Omsorgsutskottet beslutar 

Fastställa följande sammanträdesdagar för omsorgsutskottet under 2021 samt 

uppdra till omsorgsutskottets presidium att planera arbetet för sammanträdesåret: 

18 januari 

8 februari 

15 mars 

12 april 

17 maj 

23 augusti 

13 september 

11 oktober 

8 november. 

 

Sammanträdesplan 2021 Förslag, Eva Engström, senast ändrad 2020-09-23.  
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§ 103 Dnr 2019-000155  

Motion om motprestation vid försörjningsstöd. 

Omsorgsutskottets beslut 

Fullmäktige beslutar 

Nordanstigs kommun arbetar idag med en form av motprestation för 

försörjningsstöd enligt den så kallade Angeredsmodellen. Nordanstig deltar även i 

SKR:s projekt för försörjningsstöd som syftar till att personer med långtidsbidrag 

ska nå egen försörjning. 

Motionen kan därmed anses besvarad.  

Motionen skickas vidare till kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 

Sandra Bjelkelöv (SD) har lämnat en motion med förslag om motprestation vid 

försörjningsstöd. Förslaget är att möjligheten för alla arbetslösa att medverka i 

kompetenshöjande verksamheter genom praktik, arbetsträning eller utbildning för 

att förbättra sina möjligheter på arbetsmarknaden ska utredas. Detta med syfte att 

minska bidragsberoendet. Hon föreslår även att Nordanstigs kommun utreder 

förutsättningarna för kommunen att utkräva motprestation för försörjningsstöd inom 

kommunen.  

Beslutsunderlag 

Fullmäktige beslutar 

Nordanstigs kommun arbetar idag med en form av motprestation för 

försörjningsstöd enligt den så kallade Angeredsmodellen. Nordanstig deltar även i 

SKR:s projekt för försörjningsstöd som syftar till att personer med långtidsbidrag 

ska nå egen försörjning. 

Motionen kan därmed anses besvarad.     

(Kristina Norberg och Erik Hedlunds tjänsteutlåtande, daterat 2020-09-28, dok. nr 

114669).  
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§ 104 Dnr 2019-000244  

Motion om Äldreombudsman. 

Omsorgsutskottets beslut 

Fullmäktige beslutar 

Kommunen arbetar redan enligt motionens förslag via kommunstyrelsens råd; 

pensionärsrådet, handikapprådet och även BRÅ- och folkhälsorådet som genomför 

bl.a. trygghetsvandringar. 

Motionen bör därför avslås. 

Motionen skickas vidare till kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 

Sandra Bjelkelöv (SD) har lämnat en motion där hon föreslår att Nordanstigs 

kommun inrättar en äldreombudsman med uppgiften att lyssna till de äldres 

önskemål och synpunkter samt besvara frågor. 

En äldreombudsman kan tillgodose delar av behoven hos pensionärer i Nordanstig 

som av olika anledningar har svårt att få svar på sina frågor och göra sin röst hörd. 

En äldreombudsman kan även uppmärksamma eventuella brister och föreslå 

förbättringar för att på så sätt stärka de äldres inflytande över hur äldreomsorgen 

sköts i Nordanstig.  

Beslutsunderlag 

Fullmäktige beslutar 

Kommunen arbetar redan enligt motionens förslag via kommunstyrelsens råd; 

pensionärsrådet, handikapprådet och även BRÅ- och folkhälsorådet som genomför 

bl.a. trygghetsvandringar. 

Motionen bör därför avslås. 

(Eva Engström och Erik Hedlunds tjänsteutlåtande, daterat 2020-09-02. Dok. nr 

121754).  

      

      

 

 


