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§ 163 Dnr 2019-000111  

Godkännande av dagordning 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna dagordningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottet godkänner dagordningen. Inga förändringar föreslogs. 
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§ 164 Dnr 2019-000112  

Föregående protokoll 

Omsorgsutskottets beslut 

Föregående protokoll läggs till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande går igenom omsorgsutskottets protokoll från 2019-11-27.  
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§ 165 Dnr 2019-000123  

Budget      

Sammanfattning av ärendet 

Ingenting att föredra. Möjliga frågor tas i samband med punkten "Ekonomirapport" 

för november.  
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§ 166 Dnr 2019-000110  

Information och övriga ärenden 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

1. En presentation av öppenvården. 

Mats Karlsson, alkohol- och drogbehandlare, presenterar öppenvårdens verksamhet. 

2. Beslut om tillstånd att bedriva hemtjänst. 

CORAB Assistans AB har ansökt om tillstånd att bedriva hemtjänst enligt 7 kap. 1 

§ första stycket socialtjänstlagen (2001.453) SoL. Inspektionen för vård och 

omsorg, IVO, bifaller CORABS ansökan. Beslutet om tillstånd gäller från och med 

dagens datum och tills vidare.  
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§ 167 Dnr 2019-000109  

Ekonomirapport 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna ekonomirapporten.  

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomienheten har sammanställt en ekonomirapport per november för 

omsorgsutskottets verksamheter. Föredragande är Stina Lindgren. 

Månadsuppföljning: Totalt för Omsorgsutskottet för november månad är minus 

26799 kr.  

Socialchef Kristina Berglund meddelar att åtstramningar kommer att krävas om 

minus fortsätter även nästa år; åtgärder är exempelvis effektivisering, minskning av 

personal och antalet placeringar. SIS/tvångsvård kan komma att diskuteras; det ska 

finansieras statligt och ändå får kommunen betala.  
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§ 168 Dnr 2019-000107  

Verksamhetsinformation 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Socialchef Kristina Berglund och tf verksamhetschef för vård och omsorg Karin 

Henningsson informerar om aktuella ärenden. 

 

Vård och Omsorg: 

-APT igår - taxorna togs då.  

-Minskad nattbemanning har diskuterats med facken. De anser att omställningen går 

fort men är införstådda på hur och varför.  

-Den kommunala hemtjänstens bemanningspool kommer att omorganiseras då fler 

hemtjänstaktörer nu driver verksamhet i kommunen. Hur det kan komma att se ut 

behandlas ute i verksamheten - kompetenser och kunskap och administrativ 

funktion måste finnas kvar. God kommunikation över vårdområden kommer att 

krävas så att vårdområden bättre kan komplettera varandra.  

 

Social omsorg:  

Pågående arbete 

-Ekonomiskt bistånd/AME  

-SKL´s projekt: Nätverksmöte 2 ggr per termin i Stockholm där man fokuserar på 

olika teman. 

-IFOs processkarta för handläggning 

Processkarta för handläggning, vilket är ett krav från IVO, är publicerad. Arbetet 

fortsätter med att lägga in rutiner etc. Detta kommer att, förutom att det blir enkelt 

för handläggare att följa hur ett ärende ska hanteras, göra det enkelt vid 

introducering av ny personal samt förbättra arbetsmiljön. 

-AME/arbetsmarknadsenheten 

-Bente Sandström vann det regionala Visa Vägen Priset och gick vidare till den 

nationella uttagningen/tävlingen. 

-Biståndsenheten är klar med omläggning till nya utförare inom de områden i 

hemtjänsten som berörs. Man arbetar nu utifrån de nya riktlinjerna. 

-AME/Flyktingenheten: deltar i SKL´s projekt gällande biståndsmottagande. 
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Projekt i dagsläget:  

-Omstart! 190601-220531 Projektet riktar sig till ungdomar 15-24 år - stödjer en 

process in till arbete eller studier.  

-Familjerådgivning - Familjerådgivning sker i samarbete med Hudiksvalls och 

Ljusdals och Söderhamns kommuner. En tjänst familjerådgivare utlyses nu i 

Hudiksvall. På sikt vill man ha två familjerådgivare anställda. Alternativet till att ha 

familjerådgivning i Hudiksvall är familjerådgivningen i Bollnäs och att åka den 

långa vägen till Bollnäs bedöms väldigt få personer i Nordanstig vara beredda till. 

Familjerådgivarna i samarbete kommer att finnas inne i Hudiksvall.  
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§ 169 Dnr 2019-000510  

Tidsstudie Biståndsenheten 

Omsorgsutskottets beslut 

Omsorgsutskottet föreslår  

Att kommunstyrelsen beslutar om en utökning av budget till biståndsenheten med 

200tkr för att kunna utöka en tjänst med 40%. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialchef Kristina Berglund föredrar ärendet. 

I Nordanstigs kommun är det många medborgare per handläggare, endast Ljusdals 

kommun ligger på samma nivå. Ökade kostnader beror på ändrade riktlinjer för 

sjukhusens sida och kommunerna har varit tvungna att ta andra kostnader. Ökning 

av arbetsbörda har konsekvensen att arbetsuppgiften uppföljningar inte hinns med i 

den utsträckning som är skälig. När uppföljningar inte hinns med får främst 

äldreomsorgens kunder inte den insats som är mest gynnande för individen. Det 

betyder också att en del insatser ska vara avslutade men som i dagsläget fortlöper.  

Att utöka med en tjänst kostar 200tkr men utökningen ger minskade kostnader inom 

Vård och Omsorg; minst 200tkr och troligen mer än så. Utökningen av tjänst ger 

också att individen får rätt hjälp vid rätt tidpunkt i livet.  

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar om en utökning av budget till 

biståndsenheten med 200tkr för att kunna utöka en tjänst med 40%.  
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§ 170 Dnr 2019-000265  

Statistik arbetslöshet 

Omsorgsutskottets beslut 

  Godkänna informationen.    

Sammanfattning av ärendet 

Månadsdata från arbetsförmedlingen oktober 2019: 

Inskrivna arbetslösa i september 2019 ålder 16-64 år i Nordanstig 5,9 % 

Inskrivna arbetslösa ungdomar i september 2019 18-24 år 11,1 % 

Inskrivna arbetslösa kvinnor i september 2019 ålder 16-64 år i Nordanstig 5,6 % 

Inskrivna arbetslösa män i september 2019 ålder 16-64 år i Nordanstig 6,2 % 

Inskrivna utrikesfödda arbetslösa i september 2019 ålder 16-64 år i Nordanstig 

24,7% 

Inskrivna utrikesfödda arbetslösa kvinnor i september 2019 ålder 16-64 år i 

Nordanstig 23,5 % 

Inskrivna utrikesfödda arbetslösa män i september 2019 ålder 16-64 år i Nordanstig 

26,0 % 
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§ 171 Dnr 2019-000511  

Testperiod för Bållebo korttids p.g.a. minskning av 
korttidsplatser 

Omsorgsutskottets beslut 

-Att testperioden med minskat antal korttidsplatser från arton till tretton ska pågå 

under sex månader (januari till juni 2020) med en uppföljning efter tre månader för 

att följa kostnaderna av korttidsvården och dygnskostnader från Region Gävleborg.  

-Att omsorgsutskottet inom sex månader tar ställning till om antalet korttidsplatser 

fortsättningsvis ska vara tretton.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2019 att minska antalet korttidsvårdsplatser 

från arton till tretton och att avvecklingen påbörjas i direkt anslutning till fattat 

beslut.     

Jävighet i frågan: Sandra Bjelkelöv (SD) har sin anställning på berörd arbetsplats 

och betraktas som jävig i frågan.  

Beslutsunderlag 

-Att testperioden med minskat antal korttidsplatser från arton till tretton ska pågå 

under sex månader (januari till juni 2020) med en uppföljning efter tre månader för 

att följa kostnaderna av korttidsvården och dygnskostnader från Region Gävleborg.  

-Att omsorgsutskottet inom sex månader tar ställning till om antalet korttidsplatser 

fortsättningsvis ska vara tretton.       

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på verksamhetens föreslag till beslut och finner det 

antaget.    
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§ 172 Dnr 2019-000500  

Ansökan om habiliteringsersättning 

Omsorgsutskottets beslut 

Införa habiliteringsersättning för personer som deltar i daglig verksamhet SOL eller 

LSS. 

Ersättningen ska baseras på det ekonomiska stöd kommunen får från staten.   

Sammanfattning av ärendet 

Nordanstigs kommun arbetar aktivt för att höja kvalitén på befintliga dagliga 

verksamheter. Lotsens tidigare dagliga verksamhet som bedrevs i Lotsens 

gemensamhetslokaler har flyttat till ny lokal på Storgatan, ett positivt 

utvecklingsarbete pågår där kunden får möjlighet till större personlig utveckling. 

Ordförande meddelar att referensen för vart tjänsteutlåtandet ska gå är till 

omsorgsutskottet, inte kommunstyrelsen, då verksamhetens förslag till beslut inte 

innebär några nya investeringar.  

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att habiliteringsersättning införs för personer som deltar i 

daglig verksamhet SOL eller LSS.  

Yrkanden 

Ordförande föreslår tillägg att det ska framgå att ersättningen kommer att baseras på 

det ekonomiska stöd kommunen får staten. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på verksamhetens föreslag till beslut tillsammans 

med tillägg och finner det antaget.  
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§ 173 Dnr 2019-000471  

Lex Sarah utredning 

Omsorgsutskottets beslut 

Att sända vidare informationen till kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 

Utredning av anmälan om missförhållande/misstanke om risk för missförhållande 

på ett av kommunens särskilda boenden. En Lex Sarah rapportering har inkommit 

gällande att pengar försvunnit för två boende under perioden XX – 2019-11-04 

Verksamheten har förslag till åtgärder:  

•Att rutinen för internkontroll skärps samt att rutinen kontinuerligt följs upp av 

enhetschef tillsammans med kontaktman.  

•Att varje boendes värdeskåp aktiveras och kontanter och andra värdesaker förvaras 

i det låsta skåpet dit endast kontaktmannen ska ha tillgång. 

Diskussion om värdeskåp finns i tillräcklig utsträckning med förslag från 

ordförande att verksamheten att tillse nödvändigt inköp.  
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§ 174 Dnr 2019-000472  

Lex Sarah utredning 

Omsorgsutskottets beslut 

Att sända vidare informationen till kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 

Utredning av anmälan om missförhållande/misstanke om risk för missförhållande 

på ett av kommunens särskilda boenden. En Lex Sarah rapportering har inkommit 

gällande att pengar försvunnit för två boende under perioden XX – 2019-11-04 

Verksamheten har förslag till åtgärder:  

•Att rutinen för internkontroll skärps samt att rutinen kontinuerligt följs upp av 

enhetschef tillsammans med kontaktman.  

•Att varje boendes värdeskåp aktiveras och kontanter och andra värdesaker förvaras 

i det låsta skåpet dit endast kontaktmannen ska ha tillgång. 

Diskussion om värdeskåp finns i tillräcklig utsträckning med förslag från 

ordförande att verksamheten att tillse nödvändigt inköp.  

      

      

      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Omsorgsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(19) 

Sammanträdesdatum 

2019-12-11 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 175 Dnr 2018-000111  

Nulägesrapport - Genomförande av tillväxtstrategi     

Sammanfattning av ärendet 

Inget att rapporteraför ärendet vid dagens sammanträde.  
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§ 176 Dnr 2018-000022  

Nätverk Välfärd/Länsledning 

      

Sammanfattning av ärendet 

Stefan Nybom (S) rapporterar sin närvaro i Nätverk Välfärd/Länsledning, 

Samordningsförbundet, och i Gemensam Nämnd för Hjälpmedel. 

-Det finns möjligheter att söka bidrag och finansiering, alla summor som går att få 

till dessa verksamheter är betydelsefulla.   

-Nätverk Välfärd/Länsledning vill utveckla samverkans-verksamheten inom 

”Frisam” (Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare) vilket fångar upp individer 

som är i behov av särskilda insatser. Då det är svårt att driva denna form av 

samverkan så bör de ansökas om pengar till IFO.  

-Det finns ca 15 miljoner att fördela inom Samordningsförbundet Gävleborg till 

sociala företag. Samverkan är viktig och hjälper vår kommun att inte hamna snett i 

arbetet. Samordningsförbundet vill att Nordanstig fortsätter sitt arbete med Sociala 

företag.  

-I Nordanstig har det varit svårt att få tillgång till sådana hjälpmedel som rullstolar 

etc., bristande tillgång gör det ibland är svårt att ta hem patienter från vårdvistelse. 

Nämnden arbetar med denna fråga. Det flaggas också för att hjälpmedel framöver 

kommer att bli dyrare pga. deras tekniska utveckling och produktionskostnad.   
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§ 177 Dnr 2017-000461  

Rapporter/information 

      

Sammanfattning av ärendet 

Ingenting övrigt rapporteras.    
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§ 178 Dnr 2019-000077  

Verksamhetsbesök       

Sammanfattning av ärendet 

Dagens verksamhetsbesök på Hagängsgården ställs in och anordnas för 

nästkommande möte för omsorgsutskottet.  

      

      

      

 

 


