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§ 105 Dnr 2019-000111  

Godkännande av dagordning 

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna dagordningen med föreslagna ändringar.  

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottet godkänner dagordningen med följande ändringar och anmälan av 

extra ärende:  

 

Ärende i kallelsen som utgår: 

Ärende 20 Verksamhetsbesök på Arbetsmarknadsenheten (AME) 

 

Följande ärende läggs till: 

Habiliteringsersättning, behandlas under § 122..  
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§ 106 Dnr 2019-000112  

Föregående protokoll 

Omsorgsutskottets beslut 

Föregående protokoll läggs till handlingarna 

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande går igenom omsorgsutskottets protokoll från 2019-08-21.  
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§ 107 Dnr 2019-000107  

Verksamheten informerar  

Omsorgsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Malin Rutström och socialchef Kristina Berglund informerar om 

aktuella ärenden. 

 

Vård och omsorg 

 5 boende på E-nedre i 4 lägenheter 

 Projekt Hagebo-Hemtjänsten  

 LSS, Dagliga verksamheten  

 Storgatans aktivitetscenter  

 HSL enheten  

 Prime Care . 

 Återhållsamhet och arbete med en budget i balans genomsyrar 

verksamheterna. 

 

Då utskottet på förra sammanträdet efterfrågade mer detaljer på enhetsnivå har man 

gjort en sammanställning: 

 

 Antal kunder i hemtjänsten  

Per sista augusti hade den kommunala hemtjänsten 216 kunder, Corab 50 

och Mitt Liv hade 45 kunder. 

 Palliativ vård  

Hittills under 2019 är 3 647 timmar beställt. I den kommunala regin 2063 

timmar och i privat regi 1584 timmar.  

 Avlidna särskilt boende  

Fram till sista augusti totalt 20 avlidna. 
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Forts § 107 

 

Social omsorg 

Pågående arbete 

 Digitalisering - Robot planeras att införas till den 1 oktober.  

 Ekonomiskt bistånd/AME - SKLs projekt om försörjningsstöd fortsätter.   

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

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

 Biståndsenheten. Planerar just nu för att kunna genomföra förändringar som 

står för dörren både gällande eventuell områdesindelning och de nya 

riktlinjerna.  

 AME/Flyktingenheten; deltat i SKLs projekt gällande bidragsmottagare 

inom försörjningsstöd.  

 

Projekt på AME i dagsläget: 

 Extrastöd Gävleborg 

Projektet riktar sig till utrikesfödda som står långt från arbetsmarknaden. 

Syftet är att öka deltagarnas möjligheter till inträde på arbetsmarknaden och 

en egen försörjning. 

 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. 

Genom individuellt stöd och matchning stödjer vi en process i deltagarnas 

väg till arbete eller studier.  
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§ 108 Dnr 2019-000108  

Verksamhetsuppföljning omsorgsutskottets 
verksamheter 

Omsorgsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Att avsluta den utredning om avvikelse av hemtjänsttimmar som gjorts av Kvalitet 

och utvecklingsenheten.  

I övrigt tacka för informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamheten redovisar uppföljning av de olika verksamheterna under 

omsorgsutskottet, genom volymer och nyckeltal per augusti månad.  

Verksamhetschef Malin Rutström redovisar nyckeltalen för Vård och omsorg. 

Timmarna för den kommunala hemtjänsten har minskat något i augusti.  

Det uppdrag som Kvalitet- och utvecklingsenheten har haft att utreda avvikelse av 

hemtjänsttimmar har i nuläget inte mer att analysera och har därför pausats men 

flera inriktningsbeslut har hittills fattats. 

Utredningen föreslås avslutas. Fortsatta åtgärder sker i verksamheten där Kvalitet 

och utveckling vid behov kan stödja.  

Förslaget skickas till kommunstyrelsen för beslut.  

Socialchef Kristina Berglund redovisar nyckeltalen för Social omsorg.  

Inga avvikelser i månadsresultat.  

Inom försörjningsstöd arbetar man med att på ett tidigt stadium få bidragsmottagare 

tillbaka i egen försörjning. Detta gör man i samarbete med AME. Man deltar också 

i ett projekt som SKL har för att långsiktigt få långtidsbidragsmottagare ut i arbete 

eller aktivitet.  
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§ 109 Dnr 2019-000264  

Redovisning av arbetsskador och tillbud bland 
personalen 

Omsorgsutskottets beslut 

Tacka för informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Malin Rutström redovisar arbetsskador och tillbud bland 

personalen. 

För händelseperiod 2019-05-01 – 2019-08-31 

Omsorgen om funktionsnedsatta, totalt 2 

Social omsorg, totalt 2  

Äldreomsorg, totalt 34 
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§ 110 Dnr 2018-000276  

Investeringsbehov 2020 

Omsorgsutskottets beslut 

      

Sammanfattning av ärendet 

Inga investeringsbehov föreligger.  

      

      

      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Omsorgsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(26) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-18 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 111 Dnr 2018-000300  

Ansökan om större lokaler till Storgatan 
aktivitetscenter 

Omsorgsutskottets beslut 

Ge bifall till att hyra angränsande lokal till Storgatan aktivitetscenter, detta för att 

utöka ytan till förmån för verksamhetens aktiviteter och dess kunder. 

 Beslutet skickas vidare till kommunstyrelsen för information.  

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteutlåtande från Sigrun Mårtensson, daterat 2019-09-03 

Storgatan aktivitetscenter utvecklas och har en positiv utökning av antal kunder. 

Förutom de kunder som tidigare varit anslutna till verksamheten har vi nya kunder 

som tidigare haft aktiviteter genom tjänsteköp, nu avslutade, då vi kommunen anses 

kunna ge samma utbud av aktiviteter på hemmaplan. Det kommer även ett antal nya 

kunder från Paletten då de tagit steget till fortsatt utveckling genom att ta 

utmaningen till ett mer arbetsinriktade verksamheter.  

Beslutsunderlag 

Ge bifall till att hyra angränsande lokal till Storgatan aktivitetscenter, för att utöka 

ytan till förmån för verksamhetens aktiviteter och dess kunder 
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§ 112 Dnr 2019-000109  

Ekonomirapport 

Omsorgsutskottets beslut 

Tacka för informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomienheten har sammanställt en ekonomirapport per augusti för 

omsorgsutskottets verksamheter. Föredragande är verksamhetschef Malin Rutström 

och socialchef Kristina Berglund. 

Social omsorg visar ett negativt resultat av totalt 5 700 tkr.  

Vård och omsorg visar ett negativt resultat av ca 24 000 tkr. 

Underskottet för Vård och Omsorg är till största delen ökat antal hemtjänsttimmar, 

ökade kostnader för hemtjänsten samt ökad kostnad för nattverksamheten.  
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§ 113 Dnr 2019-000123  

Budget  

Omsorgsutskottets beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Att minska antalet korttidsvårdsplatser från 18 till 13 platser.  

2. Att arbetet med avvecklingen påbörjas i direkt anslutning till att 

kommunstyrelsen fattat beslut.  

Omsorgsutskottet tillstyrker ovanstående under förutsättning att;  

1. Man gör en testperiod för att se hur det slår ut och för att sen ha möjlighet 

att öppna fullt ut igen.  

2. Man flyttar inte in palettens verksamhet på en gång.  

Sammanfattning av ärendet 

Avveckla platser på Bållebo korttidsvård 

Tjänsteutlåtande från Malin Rutström, daterat 2019-09-10. 

Nordanstigs kommun har idag 18 platser på Bållebo korttidsvård. Platserna nyttjas 

av de som har ett gynnande beslut från biståndsenheten om insatsen korttidsvård. 

Antal dygn varierar och likaså orsaken till varför individen är i behov av 

korttidsvård. Det kan vara i rehabiliterande syfte utifrån insjuknande eller i form av 

avlastning för närstående som vårdar brukaren i normala fall eller att den enskilde 

är beviljad korttidsvård i avvaktan på erbjudande om särskilt boende. Under 2019 

har verksamheten ej kunnat verkställa beslut om korttidsvård i ett flertal ärenden 

där brukaren vistats på slutenvården. Detta har medfört att kommunen fått ansvar 

för kostnaden till Region Gävleborg. Per 31/8 2019 uppgick den kostnaden till  

1024 tkr, 2018 var årskostnaden 1437 tkr och år 2017 var kostnaden 733 tkr.  

Den avsevärt största risken som kan uppstå är att kommunens kostnader för 

utskrivningsklara patienter till Regionen överstiger den besparing som enheten kan 

minska sin budget med. Detta framkommer även i den risk- och konsekvensanalys 

som är genomförd.  

Ytterligare risker som finns med att minska antalet platser är att behovet av 

dagverksamhetplatser ökar samt att avlastning i form av korttidsvård ej kan 

tillgodoses.  

Enheten bedrivs idag med en beräkning av 0,71 å /plats (18 st) vilket motsvarar 

12,8 åa.  

Vid en avveckling av 5 platser skulle bemanningen bli 9,23 åa vilket motsvarar 3,57 

åa färre i arbetsgruppen. Den totala besparingen på enheten skulle därmed uppgå till 

ca 1600 tkr.   
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Forts § 113 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Att minska antalet korttidsvårdsplatser från 18 st till 13 platser.  

Att arbetet med avvecklingen påbörjas i direkt anslutning till att kommunstyrelsen 

fattat beslut. 

 

Yrkanden 

Stefan Nybom (S) yrkar bifall till förslaget med tillägget från utskottet. Sigbritt 

Persson (S) och Ulrika Jonsäll (V) yrkar bifall till Stefans förslag.  

Sandra Bjelkelöv (SD) yrkar avslag till hela förslaget.  

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förslagen där Stefan Nyboms (S) förslag vann 

gehör. 
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Omsorgsutskottets beslut 

Omsorgsutskottet ställer sig inte bakom förslaget att upphandla natten i dagsläget 

eftersom underlagen är ofullständiga. 

Omsorgsutskottet beslutar att återremittera ärendet.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Upphandling av hemtjänst, natt. 

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 hemtjänsten. Försöken att effektivisera kommunens 

hemtjänst har pågått sedan 2017 och har misslyckats. Då kostnaderna ökar utan att 

antalet äldre totalt har ökat i kommunen eller antalet brukare med biståndsbeslut har 

ökat. 

Förvaltningen föreslår att kostnaderna inom den kommunala hemtjänsten på natten 

prövas mot det faktum att kommunen har flera entreprenörer som klarar av att driva 

hemtjänstverksamhet till den fastställda ersättningen för hemtjänst dagtid enligt 

LOV.  

Upphandlingen ska följa väsentligaste mån efterlikna förfrågningsunderlaget för 

kommunens hemtjänst enligt LOV.  

Skillnaden mellan en upphandling enligt LOU jämfört med en upphandling enligt 

LOV är att, i LOU avropar kommunen en leverantör som servar alla 

hemtjänsttagare, i LOV godkänner kommunen de leverantörer som uppfyller 

förfrågningsunderlagets krav, sedan väljer brukarna själva leverantör. 

Förvaltningen har förberett en upphandling som kan annonseras snarast efter ett 

politiskt beslut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Omsorgsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(26) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-18 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts § 113 

 

Förvaltningen föreslår att den kommunala hemtjänsten får ett uppdrag att lämna ett 

anbud i upphandlingen. 

Konkurrensutsätta hemtjänstens nattverksamhet 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. 

En effektivare hemtjänst kör färre kilometer och minskar kommunens utsläpp. 

Kommunen kan också kravställa att verksamheten ska verkställas med fordon utan 

koldioxidutsläpp.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Att uppdra åt förvaltningen att upphandla driften av hemtjänst, natt mellan  

22.00 – 07.00 enligt LOU. 

Att uppdra åt förvaltningen att den kommunala hemtjänsten lämnar ett anbud om 

drift av hemtjänsten, natt mellan kl. 22.00 – 07.00. 

Att fordon som verkställer hemtjänsten nattetid ska vara utsläppsfri i enlighet med 

mål 13 i agenda 2030  

 

Yrkanden 

Sigbritt Persson (S) yrkar att ärendet återremitteras för en ekonomisk, konsekvens- 

och miljöanalys av förslaget. 

Sandra Bjelkelöv (SD) yrkar på avslag på Sigbritts förslag på återremiss.  

Ulrika Jonsäll (V) ställer sig bakom Sandras förslag.  

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition. Beslutet blir att återremittera ärendet. 
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Vid dagens sammanträde närvarar revisorernas ordförande Pär Westberg.  

Han säger att det är viktigt att omsorgsutskottet kan konkretisera kostnadsbilden 

och se hur åtgärdspaketet kommer att påverka 2019 och 2020. De ska finnas en 

beskrivning av åtgärderna och hur de slår i kronor.   

För varje månad måste verksamheterna göra en budget. Det är viktigt att det är 

verksamheterna själva som gör detta då det är de som kan den bäst.  

En analys måste sen göras på budgeten på vad man gjorde, hur det blev och varför 

det blev som det blev. Pär Westberg vill framföra att detta inte är något man kan 

vänta med utan att det måste prioriteras.    

 

Omställning inom hemtjänsten 

Verksamhetschef Malin Rutström informerar om följande åtgärder för budget i 

balans:  

Då det har visat sig svårt att få ner kostnaderna i hemtjänsten kommer en 

omställning att ske. Den kommunala hemtjänsten avvecklar egen regi i Gnarp och 

Bergsjö och blir kvar i Hassela och Harmånger utifrån att kommunen har 

trygghetsboenden på de orterna.   

Kommunen överlåter hemtjänstuppdraget i Gnarp och Bergsjö till de privata 

utförarna. Ett 40 tal medarbetare kommer att meddelas arbetsbrist. 

Man har haft MBL med Vision och Kommunal och man kommer också att ha 

arbetsmöten. Vidare kommer informationsmöten för medarbetarna att ske. 

Förändringen träder i kraft den 4 november.   

 

Kommunchef Fredrik Pahlberg informerar   

Under dagen kommer man att teckna avtal med de privata hemtjänstutförarna om 

hemtjänstområden. Hemtjänst enligt LOV är nu indelad i fyra geografiska 

hemtjänstområden enligt postnummer. De privata har lämnat in vilka områden de 

vill vara verksamma i. Den 1 november beräknar man med att ha sjösatt den nya 

organisationen. Kommunen har ca 150 000 hemtjänsttimmar och kommer att lämna 

ifrån sig sammanlagt 47 000 timmar vilket ska ge en besparing på 7 500 tkr.  

Vidare informerar Fredrik om att man den 1 oktober återgår till utförd tid från 

beställd tid vilket ska ge en minskning i utbetalning av hemtjänsttimmarna. 

Förfrågningsunderlaget för LOV är omgjort och förenklat.  

Timersättning blir lika för service och omvårdnad, 411 kronor. 

Tillsynskamerorna börjar så sakteliga rulla ut.  

Ingen förändring för ersättning för larm. 
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Vidare förslag på åtgärder att vidta för budget i balans:  

1. Större enheter när det gäller särskilt boende (Säbo) 

2. Konkurrensutsätta natten.  

3. Utöka vårdlokalerna på Sörgården. 

4. Utreda hur det ser ut med ett boende och hur det ser ut med två boenden.  

.  

 

. 

 

 

 

 

 

.  
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§ 114 Dnr 2019-000303  

Redovisning Internkontroll 2018 och plan för 2019. 

Omsorgsutskottets beslut 

Verksamheterna ska ta fram tre säkerhetsrisker var. Alltså tre för Vård och omsorg 

och tre för Social omsorg. Skickas till kommunstyrelsen för beslut. 

.  

Sammanfattning av ärendet 

I Nordanstigs kommun har kommunfullmäktige beslutat ett Reglemente för 

internkontroll Kf § 60/204 som syftar till att man med rimlig grad kan säkerställa att 

kommunen bedriver en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig 

finansiell rapportering och information om verksamheten samt efterlevnad av lagar, 

föreskrifter, riktlinjer och tillämpningar mm.  

Internkontrollen påverkar alla delar av organisationen och är inte begränsad till 

uppföljning av ekonomi. Den ska ses som en del av arbetet med det systematiska 

kvalitetsledningssystemet och ett sätt för huvudman att utföra sin uppsiktsplikt av 

verkställigheten av det offentliga uppdraget.  

 

Internkontroll omfattar:  

Uppföljning av kontrollmoment.  

Riskbedömning av huruvida fastställda rutiner och riktlinjer följs i organisationens 

verksamheter.  

Identifiering av brister.  

Planering och genomförande av åtgärder för att minimera att brister fortgår eller 

återupprepas.  

Årlig sammanställning och analys som presenteras för huvudman.  
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§ 115 Dnr 2019-000364  

Kommunstyrelsens mål 2020. 

Omsorgsutskottets beslut 

Få reviderat utskick till utskottet från verksamheten på nedbrutna mål.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-24 om KF mål för innevarande 

mandatperiod. Nu behöver processen med att utarbeta och besluta om KS mål 

fortsätta. I bifogad excelfil finns en ”bruttolista” på möjliga KS-mål föreslagna av 

verksamheten. Några av målen kan dock behöva justeras för att vara mätbara. 

I dokumentet finns också två kolumner med dels folkhälsomål som är nationellt 

antagna samt övriga politiskt beslutade miljöåtaganden.  

Målsättningen är att KS-målen för 2020 ska ha processats av POL samt respektive 

utskott för att i oktober kunna beslutas av Kommunstyrelsen.  
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§ 116 Dnr 2019-000124  

Verksamhetsmål/Strategier 2020 

Omsorgsutskottets beslut 

Ärendepunkten kommer att lyftas på nästa möte.  

Sammanfattning av ärendet 
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§ 117 Dnr 2018-000140  

Fortsatt köp av boende  

Omsorgsutskottets beslut 

Fortsatt köp av boendeplats 2019-10-01 - 2020-03-30 för XX på XX till en kostnad 

av 1 850 kr/dygn i väntan på familjehem.  

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteutlåtande från Katarina Moberg, daterat 2019-09-10 

XX har sedan tidigare sökt och beviljats familjehem genom IFO. En utdragen 

process har gjort att beslutet om familjehem ännu inte är verkställt. XX bor sedan 

juni 2019 i nytt boende i väntan på familjehem.  

XX flyttade från sitt tidigare boende då de sa upp avtalet utifrån att de ansåg att de 

inte förmådde ge det stöd som XX ville ha.  

Även det nya boendet har uttryckt svårigheter att tillmötesgå XX önskemål och 

krav trots utökning av "egen" personal.  

Beslutsunderlag 

Fortsatt köp av boendeplats 2019-10-01 - 2020-03-30 för XX på XX till en kostnad 

av 1 850 kr/dygn i väntan på familjehem.  
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§ 118 Dnr 2019-000353  

Ansökan om särskilt boende (SÄBO) 

Omsorgsutskottets beslut 

Att ansökan om bistånd enligt 2 kap. 8 och 9 §§ Socialtjänstlagen, beviljas med 

motiveringen att XX, tillhör personkretsen samt har behov av insatsen. 

Att ansökan om bistånd enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen, i form av särskilt boende 

beviljas då behov föreligger och ej kan tillgodoses på annat sätt.  

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteutlåtande från Kristina Ersson, daterat 2019-08-30. 

Ansökan avser särskilt boende (SÄBO) enligt 2 kap 8 § SoL 

Beslutsunderlag 

Att ansökan om bistånd enligt 2 kap. 8 och 9 §§ Socialtjänstlagen, beviljas med 

motiveringen att XX, tillhör personkretsen samt har behov av insatsen. 

Att ansökan om bistånd enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen, i form av särskilt boende 

beviljas då behov föreligger och ej kan tillgodoses på annat sätt.  
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§ 119 Dnr 2018-000160  

Motion om att polisanmäla ensamkommande migranter 
med uppskriven ålder för bidragsbrott. 

Omsorgsutskottets förslag 

Fullmäktige beslutar 

Att avslå motionen då Nordanstigs kommun har lämnat tillbaka de barn som fått 

uppskriven ålder till Migrationsverkets ansvar.  

Sammanfattning av ärendet 

Solveig Wiberg (SD) har lämnat en motion där hon föreslår att berörda nämnder i 

enlighet med motionens intentioner utreder möjligheterna till att Nordanstigs 

kommun ska verka för att polisanmäla ensamkommande migranter, som fått sin 

ålder uppskriven av migrationsverket, för bidragsbrott samt att Nordanstigs 

kommun ser över möjligheterna att återkräva de bidrag som utbetalts felaktigt till 

personer som av migrationsverket, efter åldersbedömning, fått sin ålder uppskriven 

och är vuxna.  

Verksamhetens yttrande 

De ensamkommande barn som har vistats i Nordanstigs kommun har inte fått 

bidrag från Nordanstigs kommun utan från Migrationsverket. Kommunens 

kostnader för barnens boenden har även det finansierats via bidrag från 

Migrationsverket. 

Om barnets ålder har blivit uppskriven till över 18 år så har Nordanstigs kommun 

överlämnat barnen tillbaka till Migrationsverkets ansvar. 

Idag har kommunen inga boenden kvar för ensamkommande flyktingbarn.  

Verksamheten föreslår att motionen avslås.  

Beslutsunderlag 

Fullmäktige beslutar 

Avslå motionen då Nordanstigs kommun har lämnat tillbaka de barn som fått 

uppskriven ålder till Migrationsverkets ansvar.  

      

      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Omsorgsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24(26) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-18 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 120 Dnr 2018-000385  

Motion om gratis halkskydd till äldre. 

Omsorgsutskottets förslag 

Fullmäktige beslutar 

Att beakta i budgetarbetet inför 2021 att erbjuda gratis halkskydd till äldre. 

Motionen anses därmed besvarad.  

Sammanfattning av ärendet 

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

kostnadsfritt ska erbjuda broddar till alla från 65 år och uppåt som är folkbokförda i 

kommunen. Detta för att förhindra halkolyckor under vinterhalvåret. 

Verksamhetens yttrande 

I Nordanstig bor det idag 2 650 personer som är 65 år eller äldre. Av dessa bor ca 

80 personer på särskilda boenden och ytterligare ett antal bor hemma med kanske 

inte är så rörliga att de behöver halkskydd. 

Ett halkskydd att sätta utanpå sina ytterskor kostar från 100 kronor och uppåt. Om 

vi antar att 2 000 personer skulle ta del av erbjudandet så innebär det en kostnad på 

minst 200 tkr. 

Verksamheten föreslår att politiken hanterar frågan i budgetarbetet inför 2021 samt 

att motionen därmed kan anses besvarad.  

Beslutsunderlag 

Fullmäktige beslutar 

Beakta i budgetarbetet inför 2021 att erbjuda gratis halkskydd till äldre. 

Motionen anses därmed besvarad.  
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§ 121 Dnr 2017-000461  

Rapporter/information 

Omsorgsutskottets beslut 

Tacka för informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

 

Slutrapport Ung i Gävleborg 

Ung i Gävleborg blev startpunkten för ett fördjupat och utvecklat samarbete mellan 

Region Gävleborg och länets kommuner. Det var första gången som ett sådant 

samarbete mellan Region Gävleborg och kommunerna i länet kring ett ESF-projekt 

åstadkoms. Projektet kom till tack vare en stark politisk ledning i länet tillsammans 

med engagerade och dedikerade medarbetare i kommunerna. 

Målgruppen för utlysningen var ungdomar (15-29) som varken arbetar eller studerar 

(UVAS). Målgruppen ingår inte alltid i ungdomsarbetslösheten eftersom många inte 

står till arbetsmarknadens förfogande och/eller inte är inskriven hos 

Arbetsförmedlingen. Det stod också klart att Arbetsförmedlingen skulle arbeta med 

den grupp ungdomar som var inskrivna på Arbetsförmedlingen och var 

matchningsbara. 

Det möjliggjorde att Ung i Gävleborg kunde fokusera på de unga som stod längre 

ifrån sysselsättning. Denna grupp unga kvinnor och män konstaterades redan i 

ansökningsprocessen vara i många fall komplex, kräva mycket tid och resurser och 

gynnas av samverkan. Mot bakgrund av tidigare projekterfarenheter med 

målgruppen sattes målet om 30 % till studier eller arbete, där deltagargruppen enligt 

kommunernas analyser skulle bestå till 40 % av unga kvinnor. 

 

Årsrapport BPSD-registret 

BPSD-registret är ett nationellt kvalitetsregister som startade år 2010 och det 

används idag av någon enhet i samtliga landets 290 kommuner. Det arbetssätt som 

BPSD-registret stödjer ger en personcentrerad vård, vilket minskar förekomst och 

allvarlighetsgrad av BPSD, vilket i sin tur ökar livskvaliteten för personer med 

demenssjukdom. BPSD-registret kan bidra till ökat teamarbete, ökad reflektion och 

ökad kunskap hos vård- och omsorgspersonal (Melander et al 2018).  
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§ 122 Dnr 2019-000110  

Information och övriga ärenden 

Omsorgsutskottets beslut 

En genomgång ska göras av alla förslag som hanterats under tidigare mandatperiod. 

Gå igenom detta på nästa sammanträde 191016.  

Sammanfattning av ärendet 

Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika ärenden.  

Under denna punkt kan ledamöterna väcka eventuella extraärenden. 

 

Hur ser det ut med habiliteringsersättningen? Fråga från Ulrika Jonsäll (V), 

 Carina Ohlson säger att det hittills inte varit en sådan verksamhet att det varit 

befogat att ansöka om habiliteringsersättning men att det nu är befogat att ansöka 

inför 2020. 

 

Särskilt boende 

Vad blev det av den utredning som gjordes under förra mandatperioden kring 

särskilt boende? Fråga från Sandra Bjelkelöv (SD)..  

      

Yrkanden 

Sandra Bjelkelöv (SD) yrkar på att fortsätta att utreda Säbo frågan.  

      

 

 


