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§ 117 Dnr 2021-000134  

Godkännande av dagordning 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna dagordningen med redovisade ändringar. 

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottet ska fastställa dagordningen. 

 

Sandra Bjelkelöv (SD) anmäler en fråga angående antal timmar i hemtjänsten. 

Verksamhetschef Karin Henningsson anmäler en fråga angående hemtjänsten.  

Båda frågor behandlas under ärendepunkten Information och övriga ärenden. 
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§ 118 Dnr 2021-000135  

Föregående protokoll 

Omsorgsutskottets beslut 

Föregående protokoll läggs till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande går igenom protokollet från 2021-10-11.  

Beslutsunderlag 

Föregående protokoll, dok nr 128118. 
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§ 119 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. 

 

Verksamhetsinformation, Vård och omsorg 

Information om detaljplanering kring kommunal hemtjänstgrupp. Krafttag med 

verksamheten på Bållebo efter pandemin, och planering krävs för att möta 

personalbehovet. Verksamheten har satt igång igen på Albacken. 

Projektet bemanna rätt pågår. Aktivt jobb med Socialtjänstlagen (SOL)-

dokumentation, genomförandeplaner och ankomstsamtal. Rekrytering och 

personalarbete pågår. Arbete på Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)-enheten med 

tredje vaccineringsdos mot Covid-19 samt vaccinering mot säsongsinfluensa. 

Rehabenheten jobbar med att rekrytera en arbetsterapeut. 

Information om utförd utbildning i beteendemässiga och psykiska symptom vid 

demens (BPSD); arbetsplatsträffar, Väntjänsten och om montering av 

aktivitetstavlor på de olika avdelningarna. Berge gruppbostad besöktes av 

kommunchef Erik Hedlund. Paletten har öppnat efter semester. 

I Harmångers hemtjänst var effektiviteten i oktober 63%. Antalet utförda timmar 

ligger på 1928. Problem med att rekrytera personal. 

 

Verksamhetsinformation, Social omsorg    

Information om rekrytering av funktionssamordnare och socialsekreterare, och om 

planeringsdagar för teambuilding inom barn och familj-enheten och för enheten 

vuxenstöd och funktionshinder. Påbörjad planering av samverkanrutiner. Översikt 

av rutiner, analyser och strategier inom försörjningsstöd. Information om 

reformering av Arbetsförmedlingen.  

Beslutsunderlag 

Verksamhetsinformation OU 211108, Vård och omsorg,  dok nr 128457. 

Verksamhetsinformation OU 211108, Social omsorg, dok nr 128459. 
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§ 120 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 oktober 2021. 

 

Statistik, analyser och kommentarer till oktober månads verksamhet. 

 

Vård och omsorg: analys av månadsresultat 

Fortsatt hög vårdtyngd som medför förstärkning under både vardagar och helger. 

Ca 200 timmar är avsatta för utbildning i förflyttningsteknik och hygien. Hög 

sjukfrånvaro i form av korttidsfrånvaro, dock mindre än vid samma tid förra året. 

Omställningsarbete pågår med schemaöversyn för projektet Bemanna rätt. Mycket 

tid avsatt för att komma i fas med Socialtjänstlagen (SOL)-dokumentationen, 

genomförandeplaner och ankomstsamtal. 

 

Åtgärder till avvikelser i månadsresultat 

Fortsätta arbetet med projektet Bemanna rätt. Aktivt se över schemaplanering och 

kontrollera vikarieintaget. Arbetet är tidskrävande, och möjligen kommer resultat 

att synas under första kvartalet 2022. 

    

Social omsorg: analys av månadsresultat 

I takt med minskade intäkter har bemanningen justerats under året för att minska ett 

negativt resultat. Nordanstigs kommun ska under året ta mot 15 anvisade  
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Forts § 120 

nyanlända. Utöver dessa tillkommer sannolikt ett antal personer som själva bosätter 

sig i kommunen eller kommer som anhöriga under 2021, vilket ligger till grund för 

budgeten och den planerade verksamheten. Avisering av mottagande för årets andel 

har mottagits. 

Minskat mottagande på grund av Coronapandemin vilket kan medföra negativa 

ekonomiska konsekvenser på grund av av minskade schablonersättningar,. Denna 

utveckling sker även i andra kommuner. Verksamheten följer planerad budget och 

verksamhetsplanering. Budgeten för skapade anställningar kommer inte att nyttjas 

till fullo med anledning av reformeringen av Arbetsförmedlingen och förändrade 

arbetssätt. Platser för Jobb för unga har rekvirerats, vilka kommer att kunna 

verkställas. Årets feriearbete är avslutat. 

Lönebudgeten omfattar även projekt, skapade anställningar för deltagare samt 

feriearbete för skolungdom. Arbetsmarknadsenheten driver ett antal projekt som 

ligger med i denna redovisning men som finansieras av externa aktörer. 

Diskussion om skolresultat och avhopp från skolan. 

 

Åtgärder till avvikelser i månadsresultat 

Inga negativa avvikelser finns att åtgärda. Prognos visar att medel för skapade 

anställningar inte kommer att förbrukas i sin helhet. Under 2021 har enheten 

inledningsvis dragit ner på personalkostnaderna motsvarande 0,5 årsarbetstider, 

samt från 1 september med 1,0 årsarbetstider. Vissa kostnader för mottagandet av 

kvotflyktingar söks åter som extrakostnader från Migrationsverket, vilket sannolikt 

kommer att förbättra resultatet framöver. Eftersläpning av intäkter förekommer 

vilket justeras i prognoser. Då kostnadsposten avser endast behovsprövat och 

beviljat ekonomiskt stöd till sökande enligt Socialtjänstlagen finns inga kortsiktiga 

åtgärder för att motverka resultatet. På lång sikt kommer ett intensifierat arbete att 

göras med att öka andelen hushåll med egen försörjning. 

Beslutsunderlag 

Månadsrapport, verksamhetsuppföljning OU 211108, Vård och omsorg, dok nr 

128460. 

Månadsrapport, verksamhetsuppföljning OU 211108, Social omsorg, dok nr 

128461. 
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§ 121 Dnr 2020-000079  

Statistik från arbetsförmedlingen 2020-2021 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning av information om och från enheten Arbete och försörjning.  

 

Arbetslösheten, andel inskrivna eller deltagare i program med aktivitetsstöd vid 

Arbetsförmedlingen av den registrerade arbetskraften i Gävleborgs län, september 

2021: 

Den totala arbetslösheten mellan 16-64 år visar på 9,4%. 

Arbetslösheten bland utrikes födda visar på 28,1%. 

Arbetslösheten bland unga mellan 18-24 år visar på 14,7%. 

 

Arbetslösheten, andel inskrivna eller deltagare i program med aktivitetsstöd vid 

Arbetsförmedlingen av den registrerade arbetskraften, i Nordanstigs kommun, 

september 2021: 

Den totala arbetslösheten mellan 16-64 år visar på 7,0%. 

Arbetslösheten bland utrikes födda visar på 20,4%. 

Arbetslösheten bland unga mellan 18-24 år visar på 10,5%. 

 

Redovisning av enkätundersökning av arbetstagares erfarenheter av feriearbete 

under sommaren 2021. Arbetsmarknadsenheten skickade per brev ut totalt 42 

enkäter, i samband med de två arbetsperiodernas respektive slutdatum. Totalt inkom 

12 svar, vilket ger en svarsfrekvens på 28%.   

Beslutsunderlag 

Statistik från Arbetsförmedlingen, september 2021, dok nr 128345. 

Sammanställning av enkätundersökning, feriearbete sommaren 2021, dok nr 

128346. 
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§ 122 Dnr 2020-000196  

Ekonomirapport 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonom Stina Lundin föredrar ärendet och går igenom den ekonomiska 

redovisningen. 

 

Månadsuppföljning oktober 2021: 

Totalt visar Vård och omsorg ett prognosticerat underskott på -8 050 tkr. 

Totalt visar Social omsorg ett prognosticerat underskott på -2 500 tkr. 

Sammanlagt visar Omsorgsutskottet ett prognosticerat underskott på -10 550 tkr. 

Beslutsunderlag 

Ekonomi, månadsuppföljning OU oktober 2021, dok nr 128469. 
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§ 123 Dnr 2021-000319  

Årsarbetsplan för Omsorgsutskottet 2022 

Omsorgsutskottets beslut 

Uppdra till verksamheten att utarbeta ett förslag till en årsarbetsplan inför år 2022, 

vilken ska redovisas under omsorgsutskottets sammanträde i januari 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottet behöver utarbeta en årsarbetsplan inför året 2022, vilken ska 

fungera som underlag för utskottets verksamhet inom vård och omsorg och social 

omsorg. Det noteras att verksamhetsbesök är viktiga, varför kommande 

sammanträden för omsorgsutskottet i den mån det är möjligt bör förläggas på olika 

platser i anslutning till dessa.      

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att uppdra till verksamheten att utarbeta ett förslag till en 

årsarbetsplan inför år 2022, vilken ska redovisas under Omsorgsutskottets 

sammanträde i januari 2022. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget. 
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§ 124 Dnr 2020-000169  

Nulägesrapport - Genomförande av tillväxtstrategi för 
Nordanstigs kommun 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden informerar om planer för tillväxtstrategi i Nordanstigs kommun och 

redovisar förslag på möjliga strategier för att Nordanstigs kommun ska kunna bli en 

bättre arbetsgivare för de som vill jobba inom vård och omsorg. Dessa inkluderar 

eventuella förändringar för trygghetsboende, särskilt boende (SÄBO) och 

barnomsorgen. 
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§ 125 Dnr 2021-000300  

Sammanträdesplan 2022 för omsorgsutskottet 

Omsorgsutskottets beslut 

Fastställa de föreslagna sammanträdesdagarna för omsorgsutskottet under 2022: 

17 januari 

14 februari 

14 mars 

11 april 

16 maj 

13 juni 

12 september 

17 oktober 

14 november 

Sammanfattning av ärendet 

Sammanträdesdatum för omsorgsutskottet ska fastställas för år 2022. Staben har 

lämnat förslag till datum.    

Beslutsunderlag 

Fastställa de föreslagna sammanträdesdagarna för omsorgsutskottet under 2022.  
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§ 126 Dnr 2021-000326  

Drakstaden hemtjänst, ändring av geografiska området 
Gnarp 

Omsorgsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Drakstaden hemtjänst AB meddelar att de önskar avsluta det geografiska området 

Gnarp (postort Gnarp och Njurunda) som upptagningsområde för deras hemtjänst.  

Vidare planering kommer att genomföras vid ett senare tillfälle. Företaget meddelar 

vidare att i samband med att Drakstaden AB:s hemtjänstverksamhet förstärks i 

Bergsjö kommer företaget att starta upp ett team som arbetar mer specifikt med att 

stödja kunder med demenssjukdom och/eller psykisk ohälsa. 

 

Beslutsunderlag 

Information från Drakstadens hemtjänst om avslutning av det geografiska området 

Gnarp, dok nr 128301. 
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§ 127 Dnr 2021-000325  

Tjänsteköp, korttidsvistelse LSS 

Omsorgsutskottets beslut 

Ärendet återremitteras till verksamheten för klargörande av den dagliga 

verksamheten.  

Sammanfattning av ärendet 

Gällande ett tjänsteköp av korttidsplats och dagligverksamhet på Staffansgården för 

NN. Nordanstigs kommun kan i dagsläget inte tillgodose NN:s behov på 

hemmaplan. NN har speciella behov och för närvarande finns det inget 

korttidsboende som motsvarar hens funktionshinder eller ålder. 

Beslutsunderlag 

Att omsorgsutskottet ger bifall till köp av korttidsplats 15 dygn i månaden 

4109/dygn och daglig verksamhet 5 dagar i veckan a 1647 på Staffansgården för 

NN, och tar det ekonomiska ansvaret. 

 

Tjänsteköp, dok nr 128389. 
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§ 128 Dnr 2020-000059  

Motion om att införa elektroniska dosetter i den 
kommunala omsorgen. 

Omsorgsutskottets förslag till beslut 

Fullmäktige beslutar  

Motionen avslås. 

 

Reservationer 

Sandra Bjelkelöv (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Sandra Bjelkelöv (SD) har lämnat en motion om elektroniska dosetter i den 

kommunala omsorgen. Hon yrkar att omsorgsutskottet får i uppdrag att utreda vad 

kostnaden skulle bli för att införa elektroniska dosetter i kommunens omsorg samt 

att införa det om det kan antas vara fördelaktigt för kommunen och användarna.   

Beslutsunderlag 

Idag har kommunen fem medicinrobotar men är öppen att skaffa fler då det sparar 

tid för personalen och höjer kvalitén för brukaren inom vår omsorg.  

Motionen kan därmed anses besvarad. 

 

Yttrande över motion om elektroniska dosetter, dok nr 128304. 

Yrkanden 

Ordföranden ändrar omsorgsutskottets förslag utifrån diskussion under 

sammanträdet och yrkar att motionen avslås. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget. 

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Omsorgsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(18) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-08 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 129 Dnr 2021-000318  

Information från Öppenvården vuxen, Vuxen och 
funktionshinder, Social omsorg 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Besök av Isak Hagberg från Öppenvården vuxen-enheten inom den sociala 

omsorgen. Hagberg informerar om en ny motivationsgrupp i Nordanstigs kommun 

inriktad på återfallsprevention gällande missbruk. Presentation om vad 

återfallsprevention innebär och vad motivationsgruppens uppgifter består av.  

Beslutsunderlag 

Motivationsgruppen, social omsorg, återfallsprevention, dok nr 128497. 
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§ 130 Dnr 2020-000170  

Information och övriga ärenden 

Omsorgsutskottets beslut 

1. Uppdra enhetschef Karin Henningsson att bereda ett ärende om Nordanstigs 

kommun bör bedriva hemtjänstverksamheten enligt LOV, i egen regi eller enligt 

lagen om offentlig upphandling (LOU) vilket ska användas som 

diskussionsunderlag under kommande sammanträde för omsorgsutskottet. 

 

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. 

 

Information: Kundval rusta och matcha (KROM) 

Enhetschef Bente Sandström meddelar att Arbete- och försörjningsenheten har fått 

en förfrågan från Sveriges kommuner och regioner (SKR) att ingå i ett nätverk om 

40 kommuner för att följa Arbetsförmedlingens implementering av Kundval rusta 

och matcha (KROM). Nätverket kommer vara aktivt från nu och under 2022. Det 

nya nätverkets syfte är att stötta medlemmarna inför och under tid i Rusta och 

Matcha; göra erfarenhetsutbyten mellan kommuner, erhålla ny kunskap som 

Arbetsförmedlingen och övriga kan ta med sig i utvecklingen av Rusta och Matcha, 

samt använda nätverket som referensgrupp i frågor kring Rusta och Matcha. SKR 

kommer sprida erfarenheter från nätverket till samtliga medlemmar genom olika 

kanaler såsom nyhetsbrev, webbsändningar och konferenser. 

 

Information: Brottsförebyggandet rådet (BRÅ):s rapport, trygghetsundersökning 

Resultaten från Brå Politikernas trygghetsundersökning 2021 visar bland annat att 

var fjärde politiker utsattes för trakasserier, hot eller våld under 2020. Det är vanligt 

att politiker undviker att uttala sig om exempelvis rasism och invandring av oro för 

att bli utsatta. Det är fortsatt få förtroendevalda som polisanmäler de brott de blivit 

utsatta för. Endast 16 procent av händelserna uppges ha blivit anmälda till polisen, 

vilket är den lägsta siffran sedan Brå började mäta utsatthet bland förtroendevalda. 

 

Information: Beslut om fördelning av anvisningar år 2022 till kommuner i 

Gävleborgs län 

Regeringen har beslutat att 7 500 nyanlända ska omfattas av anvisning till landets 

kommuner år 2022. I förordning (2016:40) om fördelning av anvisningar till 

kommuner framgår det vidare att 144 nyanlända ska anvisas till Gävleborgs län år 



 

Nordanstigs kommun 
Omsorgsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(18) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-08 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts § 130 

2022. 17 nyanlända anvisas till Nordanstigs kommun. 

 

Övriga ärenden 

Hemtjänsten och Lagen om valfrihetssystem (LOV) i Nordanstigs kommun 

Enhetschef Karin Henningsson lyfter fråga om oro över ökade kostnader i 

hemtjänsten och menar att införandet av LOV i Nordanstigs kommun är en 

bidragande orsak till ökningen. Henningsson menar att Nordanstigs kommun är en 

för liten kommun för att LOV ska kunna fungera önskvärt i den och att alternativ 

till formen bör utredas. Utskottet anser det önskvärt att frågan utreds vidare. 

 

Hemtjänst och placering vid särskilt boende (SÄBO) 

Sandra Bjelkelöv (SD) lyfter fråga om vilket maximalt antal timmar hemtjänst en 

brukare kan anses vara berättigad till, innan vederbörande eventuellt kan bli föremål 

för SÄBO-placering. Ordföranden svarar att ett sådant maxantal inte finns, då 

svensk lagstiftning förbjuder tvångsförflyttning från det egna hemmet om inte 

särskilda medicinska skäl föreligger. Enhetschef Karin Henningsson replikerar att 

en klausul i lagstiftningen om skälig levnadsnivå eventuellt kan möjliggöra en 

sådan förflyttning. 

Beslutsunderlag 

Information om beslut om fördelning av anvisningar år 2022 till kommuner i 

Gävleborgs län, dok nr 128418. 

Yrkanden 

Sigbritt Persson (S) yrkar på att uppdra enhetschef Karin Henningsson att bereda ett 

ärende som behandlar om hemtjänsten i Nordanstigs kommun bör bedrivas enligt 

LOV, i egen regi, eller enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Ärendet ska 

användas som diskussionsunderlag under kommande sammanträde för 

omsorgsutskottet. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Sigbritts Perssons yrkande och finner det 

antaget.  

 

 


