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§ 86 Dnr 2021-000134  

Godkännande av dagordning 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna dagordningen, med redovisade ändringar. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottet ska fastställa dagordningen. 

1. Sandra Bjelkelöv (SD) anmäler en fråga angående personalförsörjning inom 

hemtjänstverksamheten sommaren 2021. Frågan behandlas under punkt 17 på 

dagordningen. 

2. Informationsärende 8 och 9 ändras till beslutsärenden. 
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§ 87 Dnr 2021-000135  

Föregående protokoll 

Omsorgsutskottets beslut 

Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottet går igenom protokollet från 2021-06-14. 

Beslutsunderlag 

Föregående protokoll, dok nr 126469. 
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§ 88 Dnr 2021-000240  

Verksamheten informerar 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Karin Henningsson föredrar ärendet och redovisar 

sammanställningar av aktuella ärenden från Vård och omsorg, Social omsorg och 

Arbete och försörjning. 

 

Vård och omsorg: 

Privat utförare har lämnat in intresseanmälan att bedriva all hemtjänst i Hassela.  

Arbete pågår med bildandet av en kommunal hemtjänstgrupp. 

Införande av aktivitetstavlor, mjuk- och hårdvara skall vara klart till 1 oktober 

2021. 

Bytet av nyckelgömmor och medicinskåp är fullbordat. 

Femton studenter deltar i Äldreomsorgslyftet. 

 

Vård och omsorg kommer 2022 att ha en trainee i verksamhetsutveckling med 

inriktning på välfärdsteknik. 

Verksamheten har under sommaren delvis varit problematisk på grund av brist på 

vikarier, framför allt inom hemtjänsten. 

 

Vård och omsorg, budgetuppföljning: 

Prognosen för helåret gällande hemtjänsttimmar visar på -4 500 tkr. Detta är 

klarmarkerat och godkänt av Kommunstyrelsen den 4 maj 2021. 

 

Prognosen för helåret gällande vårdområde 1 visar på -550 tkr, samt en hemställan 

(ansökan) om -2 000 tkr. Hemställan blir ett ärende för Kommunstyrelsen.  

Prognosen för helåret gällande vårdområde 2 visar på -2 450 tkr, varav 1 400 tkr av 

dessa består av covid-19-relaterade kostnader. 
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Forts. § 88 

Prognosen för helåret gällande vårdområde 3 visar på -750 tkr, varav 300 tkr av 

dessa består av covid-19-relaterade kostnader. 

Prognosen för helåret gällande vårdområde 4 visar på -2 650 tkr,  

varav 1 000 tkr av dessa består av covid-19-relaterade kostnader.  

Programpunkt 18 visar på ett tillskott för verksamheten bestående av 4 000 tkr. 

 

Totalt rör det sig om ett underskott på -4 400 tkr, varav 3 600 tkr av dessa består av 

covid-19-relaterade kostnader. 

 

Arbete och Försörjning: 

Ekonomiskt bistånd 

Verksamhetsområdet formerar sig med de övriga i den nya enheten under hösten. 

Rekrytering sker efter att en medarbetare slutar sin tjänst 6 oktober. Fyra 

medarbetare handhar frågorna om ekonomiskt bistånd och budget- och 

skuldrådgivning. Viktigt att de tänkta lokalerna blir klara och adekvata för 

arbetsuppgifterna. Arbetet med dessa pågår.  

 

Flyktingmottagande 2022 

Dialog om kommuntal och andelstal inför 2022 är påbörjade med Länsstyrelsen. 

Grunden i detta är Migrationsverkets nationella prognoser och de fastställda 

länstalen. 

 

Samverkan Gävleborg 2022-2024 

Utlysningen om projektmedel är framflyttad till januari 2022 av asyl-, migrations- 

och integrationsfonden (AmiF). Deltagande kommuner och Länsstyrelsen fortsätter 

planeringen och förberedelser under hösten för att ha en ansökan på plats. Bente 

Sandström är av kommunchef utsedd att vara kontaktperson.  

 

Arbetsförmedlingens reformering 

Efter januariöverenskommelsens upphörande och omdaning av regeringen är den 

väntade departementsskrivelsen försenad och väntas nu under hösten. 

Departementsskrivelsen förväntas förtydliga och klargöra bland annat 

kommunernas roll i arbetsmarknadspolitiken. 
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Forts. § 88 

Vaccination Covid-19 

Under våren och försommaren genomfördes en informations och hjälp till 

bokningsinsats i samarbete med vår egen kommunikationsavdelning och Region 

Gävleborg. Insatsen riktade sig brett men med ett visst fokus på nyanlända. Genom 

denna fick ungefär 50 personer stöd och hjälp i att boka tid för vaccination. 

 

Projekt finansierade av Europeiska sociala fonden Omstart! och Nya extra stöd 

Omstart! för unga pågår till maj 2022 och Nya Extrastöd till december 2022. 

Region Gävleborg är huvudprojektägare och kommunerna utför delprojekt. 

 

Sociala företag 

Dialog och stödstruktur för verksamhetens fyra sociala företag fortlöper. Företagen 

ser med viss oro på framtiden med anledning av Arbetsförmedlingens reformering 

och uttalade målsättning att använda fristående aktörer för arbetssökande med 

behov av arbetslivsnära aktiviteter. Vad gäller upphandling från kommunen finns 

förväntan på fler reserverade kontrakt inom verksamheter som passar de sociala 

företagens förutsättningar. 

 

Jobb för unga – statlig satsning 

Platserna är fyllda med två ungdomar. 

 

Social omsorg 

IFO: 

Planerad rekrytering: 

En anställning inom Arbete och försörjning (försörjningsstöd) 

En anställning inom Barn och familj  

Anställd: Enhetschef inom Barn och familj. Påbörjad anställning första september.  

 

Arbetsmiljöarbete: 

Planeringsdag genomförs med hela Social omsorg 14 september 2021, där 

eftermiddagen handlar om arbetsmiljö och värdegrundsarbete tillsammans. Leds av 

Mattias från Hälsinglands Utbildnings förbund. 

 

Forts. § 88  

Ekonomiskt bistånd/Arbetsmarknadsenheten (AME); Barn och Familj- 

Vuxenenheten AME; Flyktingenheten samt Biståndsenheten: 
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Sommaren har fungerat relativt bra.  Sjukdom drabbade under några veckor en del 

av enheterna, vilket har resulterat i ökat tryck på handläggning av ärenden.  

 

Omorganisation: 

De nya enheterna trädde i kraft den första september. Uppstartsmöten har skett i två 

av tre enheter. Enhetscheferna har fått i uppdrag att få kontroll på verksamheterna, 

vilket i första hand innebär att arbeta med processer samt rensning av system. 

Rensning av system omfattar slutföring av dokumentation av handläggare, där 

utredningar som behöver stängas avslutas. 

Uppdraget att tillsätta samordnare på de olika enheterna pågår.   

 

Systemförvaltare 

Avvikelsesystemet är nu igång och fungerande på alla enheter. 

Behörigheter för handläggare har ändrats för att återspegla de nya enheterna. 

Säkerhet gällande sekretess för både våra medborgare och handläggare har beaktats.  

 

Delegationsordning 

Andra fasen av delegationsordningen, i vilken man behöver titta över nivåer av 

delegationen samt sätta det i relation till budget, genomförs under hösten 2021. 

Beslutsunderlag 

Omsorgsutskott 210913 Verksamheten informerar, dok nr 127457. 

Verksamhetsinformation vård och omsorg, OU september, dok nr 127453. 

Arbete och försörjning - Info till Omsorgsutskottet och Sociala myndighetsnämnden 

september 2021, dok nr 127402. 
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§ 89 Dnr 2021-000054  

Verksamhetsuppföljning 

Omsorgsutskottets beslut 

1. Godkänna informationen. 

2. Redovisa till kommunstyrelsen: 

2.1. Bemanning Särskilt boende (Säbo) inklusive Lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS), Lotsen och korttids 

2.2. Antal beviljade hemtjänsttimmar 

2.3. Antal vårddygn vid korttidsboende 

2.4. Antal inskrivna på Arbetsmarknadsenheten (AME) som anvisats av 

socialtjänsten försörjningsstöd 

2.5. Antal inskrivna i Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Karin Henningsson redovisar uppföljning av Vård och omsorg 

och Social omsorg per juli 2021. 

 

Notering: augusti månads statistik kommer att redovisas först i oktober. 

 

Månadsrapport juli, Vård och omsorg:  

Antalet årsarbetare och antal anställda per månad visar ingen avvikelse. Antalet 

sjukfrånvarande har minskat jämfört med föregående år.  

Bemanningen i verksamheten har under sommaren 2021 varit hög, på grund av ett 

högt antal vikarier.  

Antalet beviljade hemtjänsttimmar är oförändrat gentemot föregående månader. 

Antalet uppdrag i hemsjukvården uppgår till totalt sett 120 st. 

Antalet timmar per månad för hälso- och sjukvårdslagen (HSL) i hemtjänsten visar 

en totalsumma på 221, 04 timmar. Särskilt i Harmånger och Hassela föreligger ett 

stort omvårdnadsbehov.  

Statistiken för korttidsboenden visar 403 budgeterade vårddygn, varav 313 av dessa 

varit belagda vilket innebär en differens på -90 dygn.  

Totalt har 20 st korttidsvårdsbeslut verkställts för Bållebo korttidsboende under maj 

2021. 

Effektiviteten i hemtjänsten har ökat något, på grund av sommargäster. 

Juli månad visar på 23 verkställda beslut gällande kontaktperson socialtjänstlagen 

(SoL). 
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Forts. § 89 

Daglig verksamhet inom äldreomsorgen (ÄO) anhörigstöd visar inga icke 

verkställda beslut. Beviljad korttidsvård ger samma statistik under juli månad. 

Ej verkställda beslut inom särskilda boenden (SÄBO) uppgår till 13 st. Inga lediga 

lägenheter finns, vilket bedöms som oroväckande då behovet av platser ökar. Ett 

akut behov av nybyggda SÄBO-platser understryks. 

Antalet verkställda tjänsteköp inom den daglig verksamheten uppgår till åtta st. 

Verksamheten ser en minskning av beviljade beslut inom dagverksamhet för äldre. 

I juli månad har 18 personer kontaktperson enligt lagen om stöd och service (LSS).  

Inga icke verkställda beslut är rapporterade. 

Antalet tjänsteköp för gruppbostad är oförändrat från föregående månad.  

Statistiken för juli månad visar inga icke verkställda beslut gällande kontaktperson 

enligt LSS. 

Juli månad visar det lägsta antalet avvikelser, någonsin sedan statistikens införande, 

gällande läkemedel HSL. Det finns tvekan om dessa siffror ger en korrekt bild av de 

faktiska förhållandena. 

Antalet fallrapporter, HSL, visar totalt 24 st. Ett av dessa rapporterades med skada.  

Statistiken visar inga avvikelser i SOSFS under juli månad. 

 

Månadsrapport juli, social omsorg:  

Arbetsmarknadsenheten (AME) 

Verksamheten följer den planerade budgeten och verksamhetsplaneringen. AME 

har fått erbjudande om statlig extra ersättning för ungefär 20 platser gällande 

feriearbete för skolungdom. Dessa utgår dessvärre på grund av platsbrist. Det har 

dock rekvirerats platser för Jobb för unga vilket kommer att kunna verkställas. 

AME följer noga Arbetsförmedlingens utveckling och neddragning för att möta de 

eventuella effekterna. Arbetsförmedlingens samverkan med kommuner är mer eller 

mindre endast strategisk och de sökande hänvisas till fristående aktörer och 

reguljära studier. Enheten kommer troligen inte förbruka budget för skapade 

anställningar. Lönebudgeten omfattar även projekt, skapade anställningar för 

deltagare samt feriearbete för skolungdom. Arbetsmarknadsenheten driver ett antal 

projekt som förekommer i denna redovisning men som finansieras av externa 

aktörer. 

 

Det totala antalet inskrivna på Arbetsmarknadsenheten i juli 2021 uppgår till 136 

personer. Enheten har liknande antal deltagare jämfört med föregående månad 

förutom ökningen i och med årets första gäng av feriearbete. Verksamheten 

omfattar 65 kvinnor och 71 män, vi har 21 som är nyinskrivna och ingen avslutade 

sedan föregående månad. Den minskade volymen deltagare den senaste tiden har 

efter vår analys berott i stor grad på att Arbetsförmedlingen i princip endast anvisar 
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Forts. § 89 

sina sökande till utbildningsinsatser och privata kompletterande aktörer som följd 

av myndighetens reformering. I detta är vi kommuner förhindrade att delta och 

bidra till de arbetssökandes utveckling. 

 

Det totala antalet inskrivna i det Kommunala aktivitetsansvaret i juli 2021 uppgår 

till 24 personer. 

 

Flyktingenheten 

Nordanstigs kommun ska under året ta mot 15 anvisade nyanlända. Utöver dem 

kommer normalt sett ett antal personer som själva bosätter sig i kommunen, eller 

kommer som anhöriga under 2021.  Detta ligger till grund för budget- och planerad 

verksamhet.  Enheten har fått avisering av mottagande under maj, vilket medför att 

årsprognosen förbättrats. Resterande del av mottagandet kommer att ske under 

hösten. 

Flyktingenheten ser ett generellt minskat mottagande på grund av Coronapandemin, 

vilket ger upphov till en viss oro för negativa ekonomiska konsekvenser på grund 

av minskade schablonersättningar. 

 

Personalfrågor 

Hög arbetsbelastning har medfört sjukfrånvaro inom individ- och familjeenheten 

(IFO) och biståndsenheten. Nyanställningar samt utökning har gjorts för att 

stabilisera enheterna utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. 

Antalet deltagare i skapade anställningar ligger nu under budget.  Satsningen "Jobb 

för unga" kommer kommunen till del med 4 platser från halvårsskiftet. 

Antalet personer inskrivna på Arbetsmarknadsenheten som har anvisats från 

socialkontoret, försörjningsstöd har succesivt minskat under året. Det finns 

svårigheter med kontakt med handläggare vid Arbetsförmedlingen (AF) gällande 

samråd enligt SoL 4:4, där AF har annan planering. Vissa ärenden är av tillfällig 

karaktär, som försenade a-kasseutbetalningar, med anledning av Corona. 

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, med mera. 17 

kvinnor och 20 män är registrerade. Nordanstig skall enligt lagstiftning och fastlagd 

planering ta mot 15 anvisade personer från Migrationsverket 2021. Utöver dessa 

kommer egenbosatta, sekundärinflyttade och anhöriga. Nästa mottagande blir under 

hösten 2021. 

Kvotmottagna personer är direktinresta från annat land och har uppehållstillstånd 

klart. 31 personer omfattas av etableringen och våra insatser. Av dessa är 16 

kvinnor och 15 män, varav 13 är under 16 år. 
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Forts. § 89 

Jämfört med tidigare rapporteringar har färre analyser av den statistik som 

presenterats kunnat utföras, på grund av hög arbetsbelastning och ej tillräcklig data. 

 

Beslutsunderlag 

Månadsrapport Vård och omsorg, dok nr 127436. 

Månadsrapport Social omsorg, dok nr 127441. 
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§ 90 Dnr 2020-000196  

Ekonomirapport 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonom Stina Lundin föredrar ärendet och går igenom den ekonomiska 

redovisningen. 

 

Preliminärt resultat vid månadsuppföljning per augusti med prognos för helåret 

2021: 

Totalt visar Social omsorg ett negativt resultat av -3 000 tkr. 

Totalt visar Vård och omsorg ett negativt resultat av -4 400 tkr.  

Sammanlagt visar Omsorgsutskottet ett negativt resultat av -7 400 tkr. 

      

      

      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Omsorgsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(27) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-13 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 91 Dnr 2021-000254  

Information: tidsplan för delårsrapport per 31 augusti 
2021 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottet delges information om ekonomikontorets tidsplan för 

delårsbokslut per 31 augusti 2021. 

Beslutsunderlag 

Anvisningar och tidsplan för delårsbokslut 2021-08-31, dok nr 126772. 
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§ 92 Dnr 2021-000288  

Information om aktuella lex Sarah och lex Maria-
rapporteringar 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande har fattat delegationsbeslut i juni 2021 avseende två 

lex Sarah-utredningar som utgått från anmälningar i februari respektive april 2021. 

Omsorgsutskottet delges beslutet. 

 

Verksamhetschef Karin Henningsson meddelar att det inkommit en lex Maria-

rapportering som utreds av medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) och 

medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Rapporteringen kommer att gå vidare till 

inspektionen för vård om omsorg (IVO). Verksamhetschef informerar också om 

ytterligare en lex Sarah-utredning som pågår hos den externa utföraren Drakstadens 

Omsorg AB.  

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut - utredning gällande lex Sarah-rapporteringar från särskilt 

boende, 12 maj 2021, dok nr 126724.  

      

      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Omsorgsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(27) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-13 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 93 Dnr 2021-000284  

Ansökan om Länsstyrelsens §37 projektmedel gällande 
2022 

Omsorgsutskottets beslut 

Uppdra till enheten för Arbete och försörjning att ansöka om medel ur 

Länsstyrelsen utlysning av § 37 medel avseende 2022 för en länsgemensam 

projektverksamhet i Gävleborg. 

Sammanfattning av ärendet 

Under ett antal år har en ansökan ur Länsstyrelsens § 37 medel gjorts från 

Nordanstigs kommun för verksamhet för länets 10 kommuner. Verksamheten inom 

projektet har varit att arbeta för en sammanhållen och i samverkan utvecklad 

verksamhet inom flyktingmottagandet. 

  

Även i år har samtliga kommuner diskuterat en länsgemensam ansökan och står 

bakom densamma. Länsstyrelsen kan även i år ge ersättning till kommuner som vill 

utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända personer och 

ensamkommande barn. Länsstyrelsen kan även ge ersättning för att utveckla 

samverkan mellan kommuner samt mellan kommuner och andra aktörer i syfte att 

underlätta etableringen i samhället.   

 

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att Omsorgsutskottet beslutar uppdra till enheten för Arbete 

och försörjning att ansöka om medel ur Länsstyrelsen utlysning av § 37 medel 

avseende 2022 för en länsgemensam projektverksamhet i Gävleborg. (Kristina 

Norbergs och Bente Sandströms tjänsteutlåtande, dok nr 127423.) 
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§ 94 Dnr 2021-000285  

Deltagande i regionalt projekt - React-EU - insatser för 
arbetslösa till följd av pandemin 

Omsorgsutskottets beslut 

Uppdra till enheten för Arbete och försörjning att delta i Projektet React- EU Ung 

Nystart med startdatum den 1 december 2021 förutsatt att Svenska ESF-rådet fattar 

beslut om stöd.  

Uppdra till enhetschef att underteckna samverkansavtal med Region Gävleborg.   

Sammanfattning av ärendet 

I Gävleborgs län finns en väl utvecklad samverkan gällande EU -ESF projekt med 

konstruktionen att Region Gävleborg är huvudprojektägare och kommunerna 

utförare av verksamhet. Detta har vi sedan flera år tillbaka gjort ibland annat Ung i 

Gävleborg, Omstart!, eXtra stöd i Gävleborg och Nya extra stöd. Nu är det en ny 

utlysning som är aktuell för Gävleborg som i dialog mellan kommunerna och 

Regionen diskuterats och planeras för. Samtliga 10 kommuner har aviserat att delta 

i projektet. 

 

Projektet React- EU Ung Nystart har startdatum den 1 december 2021 förutsatt att 

Svenska ESF-rådet fattar beslut om stöd. Projektet pågår till och med slutdatumet 

den 30 april 2023 enligt Svenska ESF-rådets beslut, eller det datum som annars 

gäller till följd av senare godkänt ändringsbeslut.    

 

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att Omsorgsutskottet beslutar uppdra till enheten för Arbete 

och försörjning att delta i Projektet React- EU Ung Nystart med startdatum den 1 

december 2021 förutsatt att Svenska ESF-rådet fattar beslut om stöd.  

Uppdra till enhetschef att underteckna samverkansavtal med Region Gävleborg. 

(Kristina Norbergs och Bente Sandströms tjänsteutlåtande 2021-09-09, dok nr 

127418.) 
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§ 95 Dnr 2021-000116  

Information: redovisning av arbetsskador och tillbud 
bland personalen 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

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 maj 2021 och den 31 augusti 2021.  

Statistiken visar på sammanlagt en riskobservation, nio tillbud, nio olycksfall och 

två färdolycksfall. 

Beslutsunderlag 

Statistik KIA, dok nr 127361. 
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§ 96 Dnr 2020-000079  

Information: statistik från arbetsförmedlingen 2020-
2021 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Genomgång av statistik från Arbetsförmedlingen per juli 2021. Rådande läge 

jämförs med motsvarande siffror från 2020.  

 

Siffrorna nedan avser Nordanstigs kommun.  

Den totala arbetslösheten för gruppen 16 till 64 år visar på 7,5%, vilket innebär en 

förändring på +0,1 procentenheter sedan förra året. 

Arbetslösheten för gruppen utrikes födda uppgår till 23,5%, vilket innebär en 

förändring på -2,4 procentenheter sedan förra året. 

Arbetslösheten hos unga mellan 18 till 24 år uppgår till 14, 1 %, vilket visar på en 

förändring på -2,8 procentenheter sedan förra året.  

 

Siffrorna nedan avser Gävleborgs län som helhet. 

Den totala arbetslösheten för gruppen 16 till 64 år visar på 9,8 %, vilket innebär en 

förändring på -1,2 procentenheter sedan förra året. 

Arbetslösheten för gruppen utrikes födda uppgår till 29,1 %, vilket innebär en 

förändring på -2,5 procentenheter sedan förra året. 

Arbetslösheten hos unga mellan 18 till 24 år uppgår till 16,4 %, vilket visar på en 

förändring på -2,8 procentenheter sedan förra året.  

Beslutsunderlag 

Arbetsförmedlingens månadsstatistik - juli, dok nr 127343. 
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§ 97 Dnr 2021-000018  

Information: verksamhetsbesök på Koalan 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottet utför ett verksamhetsbesök på Koalan, som är ett korttidsboende 

för barn, beläget i Bergsjö i Nordanstigs kommun. Korttidsboendet är relativt 

nystartat, och personalstyrkan inkluderar sex heltidsanställda och ett antal vikarier. 

 

Personalen Anna Savolainen, Sussi Frank och Anna Nordling informerar om hur 

Koalan fungerar. Verksamheten pågår dygnet runt. För närvarande finns det i 

byggnaden tre sovrum, ett musikrum, ett lekrum och ett rum för fritidsverksamhet.  

 

För närvarande består beläggningen av 12-13 barn, vilket innebär 48-49 dygns 

vistelse per månad.  
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§ 98 Dnr 2021-000218  

Begäran om utökad budget för Vård och omsorg 

Omsorgsutskottets beslut 

Verksamhetens förslag till begäran avslås. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamheten Vård och omsorg har ansvar för att verkställa två biståndsbedömda 

ärenden avseende placering av två barn. Detta innebär ökade kostnader för Vård 

och omsorg. Tidigare har verksamheten Social omsorg haft ansvar för att verkställa 

en av placeringarna. Denna placering har nu blivit ett LSS-ärende, vilket medför att 

verkställigheten av beslutet ankommer på Vård och omsorg. Den andra placeringen 

tillkommer från och med 1 oktober 2021. Detta beslut kan inte Vård- och 

omsorgsverksamheten påverka då verksamheten enbart skall verkställa 

myndighetens beslut. 

 

Verksamhetschef Karin Henningsson föredrar ärendet och påpekar att hemställan 

syftar till att påvisa kostnader som utskottet inte kände till i början av 2021.  

Trots dessa extra kostnader överstiger dock inte det prognostiserade underskottet de 

4,4 mnkr som tidigare har aviserats till kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår Kommunstyrelsen att godkänna ett prognostiserat underskott 

för 2021 om 2 000 tkr och som räknas av mot budgeterat resultat för 2021 för 

verkställande av två tjänsteköpta placeringar. (Erik Hedlunds och Karin 

Henningssons tjänsteutlåtande, dok nr 127337.) 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar avslag på hemställan.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget. 
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§ 99 Dnr 2021-000145  

Sammanställning av icke verkställda beslut enligt SoL 
och LSS 2021 

Omsorgsutskottets förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Godkänna kvartalsrapport 2, 2021 gällande ej verkställda beslut enligt SoL och 

LSS. 

2. Uttala följande: Omsorgsutskottet ser med oro på framtiden gällande risken för 

ökad köbildning till särskilt boende. Omsorgsutskottet befarar att kommunen inte 

kan upprätthålla den boendegaranti som fullmäktige antagit, baserat på de 

boendeplatser kommunen har idag. Nordanstigs kommun behöver snarast komma 

igång med byggnation av nytt särskilt boende. Omsorgsutskottet vill också 

uppmärksamma risken för vitesförelägganden vid icke verkställda beslut. 

 

Sammanfattning av ärendet 

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

beslut enligt SoL och LSS för kvartal 2, 2021. 

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

funktionsnedsättning; samt LSS OF, omsorg om personer med 

funktionsnedsättning. 

Sammanställningen visar ett gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader 

från beslutsdatum, i form av ett ärende gällande SoL ÄO, äldreomsorg. 

Sammanställningen visar inga avbrott i verkställighet, där biståndet inte åter 

verkställts inom tre månader från datum för avbrott. 

 

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår Kommunstyrelsen godkänna kvartalsrapport 2, 2021 

gällande ej verkställda beslut enligt SoL och LSS. (Erik Hedlunds och Karin 

Henningssons tjänsteutlåtande, dok nr 127226.) 

 

Yrkanden 

Sandra Bjelkelöv (SD) med bifall av ordföranden yrkar bifall till verksamhetens 

förslag och att utskottet i beslutet ska göra följande uttalande: 
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Forts. § 99 

"Omsorgsutskottet ser med oro på framtiden gällande risken för ökad köbildning till 

särskilt boende. Omsorgsutskottet befarar att kommunen inte kan upprätthålla den 

boendegaranti som fullmäktige antagit, baserat på de boendeplatser kommunen har 

idag. Nordanstigs kommun behöver snarast komma igång med byggnation av nytt 

särskilt boende. Omsorgsutskottet vill också uppmärksamma risken för 

vitesförelägganden vid icke verkställda beslut." 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Sandra Bjelkelövs yrkande och finner det 

antaget. 
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§ 100 Dnr 2021-000287  

Statsbidrag 2021 

Omsorgsutskottets beslut 

Uppdra till verksamheten att ansöka om statsbidrag, som gäller utökade resurser för 

att utöka bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden; och ansöka om 

statsbidrag för att minska andelen timanställningar inom kommunalt finansierad 

vård och omsorg om äldre. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Karin Henningsson föredrar ärendet. Verksamhetschefen har sökt 

2021 års statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg. 

Det finns fler prestationsbaserade statsbidrag att söka. Prestationsbaserade 

statsbidrag innebär att kommunen presenterar en handlingsplan som beskriver vilka 

insatser kommunen vill genomföra och hur mycket medel kommunen vill ansöka 

om för det.  

Verksamhetschefen föreslår att vård och omsorgsverksamheten ska ansöka om två 

ytterligare bidrag för 2021. Det ena är statsbidrag för att minska andelen 

timanställningar inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre. Det andra 

är statsbidrag i syfte att utöka bemanningen av sjuksköterskor vid särskilda 

boenden. 

Nya möjligheter att ansöka om statsbidrag kommer finnas år 2022 och 2023. 

 

Beslutsunderlag 

Utlysning av Statsbidrag till kommuner och regioner för 2021, för att främja ett 

hållbart arbetsliv inom vård och omsorg (återhämtningsbonusen) 2021, dok nr 

127165. 

Statsbidrag för att minska andelen timanställningar inom kommunalt finansierad 

vård och omsorg om äldre, dok nr 127325. 

Statsbidrag i syfte att utöka bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden, 

dok nr 127324. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att verksamhetschef ska ansöka om statsbidrag som gäller 

utökade resurser för att utöka bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden; 

och ansöka om statsbidrag för att minska andelen timanställningar inom kommunalt 

finansierad vård och omsorg om äldre. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget. 
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§ 101 Dnr 2019-000461  

Motion om att införa habiliteringsersättning 

Omsorgsutskottets förslag 

Fullmäktige beslutar 

Nordanstigs kommun införde år 2020 habiliteringsersättning till dem som deltar i 

daglig verksamhet enligt LSS. 

Motionen kan därmed anses besvarad. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ulrika Jonsäll (V), Petter Bykvist (V) och Petra Modée (V) har lämnat en motion 

där de föreslår att Nordanstigs kommun inför habiliteringsersättning till dem som 

deltar i daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service (LSS) till vissa 

funktionshindrade. Kommunfullmäktige har beslutat att anse motionen besvarad. 

Bakgrunden till beslutet är att Nordanstigs kommun införde habiliteringsersättning 

år 2020 till de som deltar i daglig verksamhet enligt LSS. 

 

Beslutsunderlag 

Motion om att införa habiliteringsersättning, dok nr 116058. 

Yttrande över motion om att införa habiliteringsersättning, dok nr 127276. 
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§ 102 Dnr 2020-000170  

Information och övriga ärenden 

Omsorgsutskottets beslut 

1. Uppdra till Vård och omsorgsverksamheten att utreda om korttidsboendet Koalan 

även kan användas för dygnet runt-omsorg för förskole- och fritidsbarn när 

föräldrar har behov av detta. 

2. I övrigt godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika ärenden. 

Under denna punkt kan ledamöterna väcka eventuella extraärenden. 

 

1. Ungdrive Academy 

Enhetschef för Arbete och försörjning, Bente Sandström, har vidarebefordrat en 

utvärdering som Ungdrive Academy Gävleborg själva utfört och författat. Ungdrive 

Academy är en statssubventionerad företagsform som ska göra det enklare för yngre 

människor att skapa och driva egna företag. Enligt denna rapport ger de tillfrågade i 

studien en positiv bild av företagsformen.    

 

2. Serviceresor X-trafik 

Monica Westlund, enhetschef för serviceresor X-trafik, har inkommit med en 

halvårsrapport för Region Gävleborg, Trafik-, kultur- och 

folkhögskoleförvaltningen. Informationen beskriver verksamhetens utveckling. 

Färdtjänst- och riksfärdtjänstresorna har ökat i mars och maj månad och var högre 

jämfört med både 2019 och 2020. I april och juni var resorna något lägre än 2019 

men högre än 2020. Snittkostnaden per resa har minskat. 2019 var kostnaderna 

högre på grund av att det utfördes fler riksfärdtjänstresor. 

 

3. Sandra Bjerkelövs (SD) har ställt fråga om bemanning under sommaren inom 

hemtjänstverksamheten. Frågan utgår då den anses besvarad genom information 

som delgetts under sammanträdet. 

 

4. Stefan Nybom (S) lyfter fråga om huruvida verksamheten kan säkerställa en 

alternativ plan för att säkerställa SÄBO-platser under väntan på att det nya SÄBO-

bygget ska bli färdigt.  
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Forts. § 102 

5. Ordförande Carina Ohlsson yrkar att Vård- och omsorgsverksamheten ska utreda 

om korttidsboendet Koalan även kan användas för dygnet runt-omsorg för förskole- 

och fritidsbarn när föräldrar har behov av detta. 

Beslutsunderlag 

Slutrapport UngDrive Academy Gävleborg 2021, dok nr 127342. 

Rapport om färdtjänstens och riksfärdtjänstens utveckling jan-jun 2021, dok nr 

127375. 

 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att Vård och omsorgsverksamheten ska utreda om 

korttidsboendet Koalan även kan användas för dygnet runt-omsorg för förskole- och 

fritidsbarn när föräldrar har behov av detta, samt att utskottet i övrigt godkänner 

informationen. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget. 

 

 


