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§ 123 Dnr 2019-000111  

Godkännande av dagordning 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna dagordningen med nedanstående ändringar.  

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottet godkänner dagordningen med följande ändringar och anmälan av 

extra ärende. 

Ärenden i kallelsen som utgår: 

Ärende 10, Icke verkställda beslut enligt SoL och LSS. 

Ärende 12, Namnbyte trygghetsboendet Hagängsgården. 

Följande ärende läggs till: 

Kvarboende E-nedre. Behandlas under Information och övriga ärenden § 136 
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§ 124 Dnr 2019-000112  

Föregående protokoll 

Omsorgsutskottets beslut 

Föregående protokoll läggs till handlingarna 

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande går igenom omsorgsutskottets protokoll från 2019-09-18.  
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§ 125 Dnr 2019-000393  

Effektivare Särskilt boende 

Omsorgsutskottets beslut 

Inget beslut tas i ärendet men omsorgsutskottet kommer att följa ärendet och 

förslagen kommer att diskuteras vidare av utskottet.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteutlåtande från Fredrik Pahlberg, daterat 2019-08-27. 

Kommunen har under en mycket lång tid haft höga kostnader och låg följsamhet 

mot budget i den kommunala äldre omsorgen. Försöken att effektivisera driften av 

kommunens verksamhet har inte gett lägre kostnader, utan tvärt om, kostnaderna 

ökar utan att antalet äldre totalt har ökat i kommunen eller antalet brukare med 

biståndsbeslut har ökat. 

De enda åtgärderna som gett en påvisbar effektivisering är kommunens beslut om 

strukturella förändringar i verksamheten.  

Exempel på strukturella förändringar är omvandling av säbo i Hassela och 

Harmånger till trygghetsboende. 

Förvaltningen föreslår också att kostnaderna inom den kommunala verksamheten 

prövas mot marknaden.   

Ekonomisk påverkan  

Konkurrensutsätta kommunens särskilda boende kan spara flera miljoner kronor i 

kommunens budget. Det ska ske utan att kvaliteten, som den kommer till uttryck i 

”riktlinjer för bistånd”, ska minska. 

Effektiviseringen påverkas av avdelningarnas storlek och bemanning. Vårdar man 

äldre på en avdelning med 9 brukare med samma antal personal som på en 

avdelning med 7 brukare är besparingen 22% lägre för personalkostnader, allt annat 

lika.  

Detta påvisas i kommunens budget (KF 95§2019) där: 

Bergesta tre avdelningar med 9 platser dvs 27 platser, budgeteras till 543 tkr per 

plats. Utfallet i delåret 2019 är 540 tkr per plats. Bergesta beräknas ha budget i 

balans 2020. 

Hagebo säbo budgeteras till 18 platser a 483 tkr per plats.  

Utfall i delåret 2019 är 572 tkr per plats. Hagebo är redan från början 

underbudgeterat med 15,5%. När kommunen bygger om e-nedre till 

trygghetsboende, så har Hagebo14 platser och ett utfall på 621 tkr. Hagebo 

beräknas då ha en platskostnad på 22% över budget.  
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Forts § 125 

Sörgården har fyra avdelningar med 8 platser, dvs totalt 32 platser och budgeteras 

till 593 tkr per plats.  

Utfallet för 2019 beräknas till 609 tkr. 

Sörgården beräknas ha en kostnad på 2,6 % över budget 2020 och har möjlighet till 

budget i balans.  

Löneökningar för 2020 redovisas inte men kan beräknas till 2.1%. 

Budgetunderlaget redovisas ur omsorgsverksamheternas personalbudget för 2020. 

Till detta kommer kostnader för kost och städ, hyror, mm. 

Miljömässig påverkan  

Inom verksamheterna kost och städ minskar transporter och därmed också 

miljöpåverkan 

Ärendet föredras av kommunchef Fredrik Pahlberg.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige: 

Att uppdra åt förvaltningen att öka avdelningarna storlek till minst 9 boende och 

minst tre avdelningar, dvs minst 27 platser. 

Att uppdra åt förvaltningen att organisera kommunens särskilda boenden på en eller 

två platser i kommunen. 

Att tillse att fler parboenden möjliggörs i förändringen. 

Att tillse att strukturell besparingseffekt ska uppkomma under 2020. 

Att konkurrensutsätta ett kommunalt särskilt boende enligt LOU 
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§ 126 Dnr 2019-000107  

Verksamheten informerar  

Omsorgsutskottets beslut 

Tacka för informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Socialchef Kristina Berglund informerar om aktuella ärenden inom social omsorg. 

Pågående arbete: 

 Ekonomiskt bistånd/AME – SKLs  projekt. Nätverksmöten där man 

fokuserar på olika teman. 

 IFOs. processkarta för handläggning, vilket är ett krav från Inspektionen för 

vård och omsorg (IVO), är klar att publiceras. 

 AME - Bente Sandström vann det regionala Visa Vägen Priset och har nu 

gått vidare till den nationella uttagningen/tävlingen. 

 Biståndsenheten har skickat ut nya valblanketter gällande de områden inom 

hemtjänsten som detta berör. 

 AME/Flyktingenheten: deltar i SKL:s projekt gällande bidragsmottagare 

inom försörjningsstöd. 

 

Projekt i dagsläget: 

 eXtrastöd Gävleborg. Projektet riktar sig till utrikesfödda som står särskilt 

långt från arbetsmarknaden. 

 Familjen i Fokus (FIF) Projektet riktar sig till nyanlända föräldrar i det 

mångkulturella Sverige med syfte och mål att minska tiden i utanförskap 

från arbetsmarknaden och samhällslivet. 

 Omstart. Projektet riktar sig till ungdomar 15-24 år som varken arbetar eller 

studerar. 

 Digitalisering Försörjningsstöd/Robot 
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§ 127 Dnr 2019-000108  

Verksamhetsuppföljning omsorgsutskottets 
verksamheter 

Omsorgsutskottets beslut 

Uppdra till verksamheten att i månadsuppföljningen göra ett tillägg till 

volymmåtten genom att ta med; 

1. Antal palliativa timmar. 

2. Antal beslut om särskilt boende (Säbo) som ligger obehandlade.  

I övrigt tacka för informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamheten redovisar uppföljning av de olika verksamheterna under 

omsorgsutskottet, genom volymer och nyckeltal per september 2019.  

Ordförande Carina Ohlson föredrar för vård och omsorgs verksamheter med 

nyckeltal för bland annat antal anställda, sjukfrånvaro, antal beviljade 

hemtjänsttimmar, beviljad korttidsvård, antal avvikelser, antal fallrapporter mm.  
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§ 128 Dnr 2019-000109  

Ekonomirapport 

Omsorgsutskottets beslut 

1. Uppdra till verksamheterna att komma med förslag på besparingsåtgärder, 

generellt, och inte bara där man ligger minus. 

I övrigt godkänna ekonomirapporten.  

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomienheten har sammanställt en ekonomirapport per september för 

omsorgsutskottets verksamheter.  

Föredragande är ekonom Stina Lindgren och ekonomichef Björn Hylenius.  

Summa program omsorgsutskottets nettokostnad (tkr) 

Bokfört september 2018:                       175 841 tkr 

Bokfört september 2019:                        178 515 tkr 

Budget 2019:                                         216 335 tkr 

Avvikelse:                                                26 027 tkr 
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§ 129 Dnr 2019-000396  

Delårsbokslut per 31 augusti 2019  

Omsorgsutskottets beslut 

Att godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomienheten har sammanställt delårsbokslut per 2019-08-31 för 

omsorgsutskottets verksamheter.  

Förvaltningen beräknar ett underskott för vård och omsorg = - 23 728 tkr och ett 

underskott för social omsorg =  - 4 329 tkr. 

 

Ekonomisk redovisning (tkr) per 2019-08-31:  Budget 2019: 

Vård och omsorg 

VoO gemensamt                 4 142                                   4 218    

 Äldreomsorg                                        95 205                              121 854 

Oms. om funktionshindrade                28 597                                 43 261 

 

SO gemensamt                  3 748              6 762 

Arbetsmarknadsenheten                  2 317              6 400 

Individ och familjeomsorg                    26 147                                33 798 

Flyktingenheten               -     904               - 250 

Boende i egen regi                     276                 292 
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§ 130 Dnr 2019-000124  

Omsorgsutskottets mål för 2020 

Omsorgsutskottets beslut 

Uppdra till verksamheterna att komma med vardera tre förslag från varje mål/ställe. 

Förslagen ska vara mätbara och kopplas till målen. Redovisas till omsorgsutskottet.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-24 om fullmäktigemål för innevarande 

mandatperiod. Omsorgsutskottet behöver nu fastställa mål för 2020.  
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§ 131 Dnr 2019-000265  

Statistik AMA 

Omsorgsutskottets beslut 

Tacka för informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Inskrivna under period 2019-01-01 - 2019-03-30 

Flyktingenheten 

Antal aktiva deltagare under period                 102 

Därav antal nyinskrivna deltagare                     18 

Därav antal avslutade deltagare                         43 

Antal deltagare med nedsatt arbetsförmåga        1 

Antal med utländsk bakgrund                           56 

 

Arbetsmarknadsenheten  

Antal aktiva deltagare under period                 279 

Därav antal nyinskrivna deltagare                    139 

Därav antal avslutade deltagare                        147 

Antal deltagare med nedsatt arbetsförmåga        51 

Antal med utländsk bakgrund                           106 
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§ 132 Dnr 2019-000395  

Avveckla personligt ombud 

Omsorgsutskottets beslut 

Ärendet återremitteras då det inte finns något underlag i form av konsekvensanalys 

och siffror.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Som en åtgärd för budget i balans har ett förslag förelegat från verksamheten på 

avveckling av kommunens personliga ombud.  
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§ 133 Dnr 2019-000397  

Byggande av nytt Särskilt boende  

Omsorgsutskottets beslut 

Uppdra till verksamheten  

Att ta fram ett kostnadsunderlag för ett vård och omsorgsboende med det antal 

platser man förväntar sig behöva efter den s k puckeln.  

Få uträknat vad privat byggande, privat drift och privat byggande, kommunal drift 

kommer att kosta.  

Sammanfattning av ärendet 

Vid förra utskottet 2019-09-18 § 122 yrkades på att man ska fortsätta att utreda 

Säbo frågan.  

Omsorgsutskottet diskuterar vid dagens sammanträde frågan om byggande av ett 

nytt boende.  

Utskottet vill se siffror på vad det kommer att kosta att få det byggt om man bygger 

själv eller om det görs privat.  
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§ 134 Dnr 2019-000104  

Lex Sarah utredning 

Omsorgsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att anta de föreslagna åtgärderna och att händelsen inte 

skickas vidare till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som en lex Sarah.  

Kommunstyrelsen begär en uppföljning av beslutade åtgärder inom tre månader 

från beslutsdatum.  

Sammanfattning av ärendet 

Anmälan om missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande gällande brister 

i myndighetsutövning gentemot den enskilde i specifikt ärende. 

En Lex Sarah rapportering har inkommit till ansvarig utredare. 

I dokumentationen och den muntliga överrapporteringen framgår att en 

socialsekreterare vid kommunens socialtjänst vid flera tillfällen överlämnat till 

kommunens biståndsenhet att han tagit emot en ansökan om särskilt boende av en 

kommuninvånare. Ansökan som har lämnats muntligt har ej tagits emot av 

biståndsenheten och aktualisering har ej inletts.  

Händelsen bedöms inte vara av den grad att den ska skickas till IVO utan hanteras 

inom det systematiska arbetsmiljöarbetet.  

Beslutsunderlag 

Omsorgsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta de föreslagna åtgärderna och att händelsen inte 

skickas vidare till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som en lex Sarah.  

Kommunstyrelsen begär en uppföljning av beslutade åtgärder inom tre månader 

från beslutsdatum.  
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§ 135 Dnr 2017-000461  

Rapporter/information 

Omsorgsutskottets beslut 

Punkt 1: Uppdra till verksamheten att skriva ett tjänsteutlåtande på förslag till mer 

samordning och bereda ärendet till nästa sammanträde.  

 

I övrigt tacka för informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

1. Katarina Lindberg, enhetschef för Hagängsgården och hemtjänsten, 

informerar om samarbetet mellan säbo, trygghetsboende och hemtjänst. 

Man tittar nu på hur man kan samordna mer. 

2. Carina Ohlson informerar från möte med Välfärd länsledning. 

3. Kristina Berglund informerar om Försörjningsstöd/Robot.    
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§ 136   Dnr 2019-000110  

 

Information och övriga ärenden 

Omsorgsutskottets förslag 

 Punkt 3: Kommunstyrelsen beslutar att kvarboende på E-nedre får bo kvar tills det 

blir en naturlig avgång.  

Sammanfattning av ärendet 

Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika ärenden och även 

väcka eventuella extraärenden  

1. Från Länsstyrelsen Gävleborg 

Samverkansavtal mellan Länsstyrelsen Gävleborg och Socialtjänst i xx kommun – 

Resurscentra Gävleborg 

Bakgrund 

Länsstyrelsen har haft uppdrag att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor 

sedan 2007. För uppdraget i sin helhet erhåller Länsstyrelsens årligen statliga 

medel. Länsstyrelserna har bland annat i uppdrag att stödja samordningen av 

insatser. Målet med Länsstyrelsens arbete och uppdrag är att stödja lokal och 

regional verksamhetsutveckling, yrkesverksamma ska stärkas i sina ordinarie 

professioner och samverkan mellan verksamheter ska stärkas. 

Sedan uppdragens tillkomst så har de utökats och förstärkts med ytterligare 

finansiering. 

 

2. Från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 

Handlingsplan mot missbruk och beroende 

TIDIG UPPTÄCKT, TIDIGA INSATSER, STÖD OCH BEHANDLING FÖR 

PERSONER I ÅLDERN 13-29 ÅR 

Missbruks- och beroendevården är en prioriterad fråga för Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL). Denna handlingsplan har tagits fram på uppdrag av SKL:s 

styrelse och har fastställts av styrelsen den 14 december 2018. 

Handlingsplanen ska fungera både som underlag för beslut och utvecklingsarbete. 
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Forts § 136 

 

3. Kvarboende E-nedre 

Omsorgsutskottet har diskussioner angående kvarboende på E-nedre på 

Hagängsgården. 

Omsorgsutskottet föreslår att kvarboende får bo kvar tills det blir en naturlig 

avgång. De boende har redan tvingats flytta en gång och det är inte humant att de 

ska behöva flytta en gång till.  

Beslutsunderlag 

Punkt 3: Omsorgsutskottet föreslår att kvarboende på E-nedre får bo kvar tills det 

blir en naturlig avgång.  


