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Beslutande 

Ledamöter  
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 

Åsa Strid Andersson (S) 

Britta Gustavsson (S) 

Mona Hansson (KV) 

Agneta Lundgren (C) 

Eva Sidekrans (M) 

Kerstin Spångberg (KD)  

Kurt Törnblom (SD) 

Jenny Sundell (SD) 

  

Tjänstgörande ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot 

Anna-Karin Lidberg (S)  Matz-Emil Boqvist (V) 

Övriga närvarande 

Ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 

Tommy Jakobsson (S) 5, 8-18 

Agneta Bergström (S) 5, 8-18 

Gun Johansson (C) 5, 8-18 

Frida Larsson (M) 5, 8-18 

Maria Reuithe (M) 5, 8-18 

Marianne Nygren (KD) 5, 8-18 

 

Övriga deltagare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Befattning 

Claudia Forsberg 5-8 Verksamhetschef IFO  

Joel Gordon Hultsjö  15-16 Arkivarie/informationssäkerhets-

  samordnare/dataskyddsombud 

Erik Klippmark  15-16 Utredare/dataskyddsombud 

Christina (Kicki) Ström  17 Silviasyster 

Sandra Beime  17 Silviasjuksköterska 

Ann-Louise Brolin   Förvaltningschef 

Gunvor Pettersson   Nämndsekreterare 
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§ 5 Godkännande av dagordning 

 Beslut 
 Omsorgsnämnden godkänner dagordningen med följande ändring och tillägg: 

 

 Utgår: 

  Punkt nr 13, information från upphandlare Jessica Grundkvist. 

 

 Tillägg: 

  Beslut om umgängesbegränsning i enlighet med 14 § 2 stycket punkt 1 LVU. 

 

 ____________________ 
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§ 6 Beslut om umgängesbegränsning i enlighet med 14 § 2 st 
punkt 1 LVU 

 Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att umgänget mellan xxx och hans mamma xxx begränsas 

med stöd av 14 § 2 stycket punkt 1 Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om 

vård av unga (LVU) enligt följande: fysiska umgängen i hemmet hos mamma med 

umgängesstödjare en gång i månaden samt att xxx bereds möjlighet till telefon-

umgänge en gång i veckan. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ärendet gäller beslut om umgängesbegränsning i enlighet med 14 § 2 stycket punkt 1 

Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LV) för xxx. 

 
Beslutsunderlag 

 Utredning av biträdande enhetschef barn och familj. 

 

Handläggare: Socionomkonsult Karin Swensson. 

 

____________________ 
Beslutet lämnas till 
Vårdnadshavare (Bilaga: Hur man överklagar) 

Individ- och familjeomsorgen 
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§ 7 Anmälan av delegationsbeslut och beslut tagna med 
kompletterande beslutsrätt 

Beslut 
Samtliga beslut anses anmälda. 

 
Sammanfattning av ärendet 
1. Beslut enligt 11 § LVU avseende omplacering av xxx. 

  Beslutet taget 2023-01-02 av Mona Hansson. 

 

2. Beslut enligt 6 § LVU avseende omedelbart omhändertagande av xxx. 

  Beslutet taget 2023-01-24 av Kurt Törnblom. 

 

3. Beslut enligt 43 § LVU avseende begäran om handräckning av Polismyndigheten 

för avviken ungdom xxx.  

  Beslutet taget 2023-01-24 av Kurt Törnblom. 

 

____________________ 
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§ 8 Information om Lex Sarah ärende 
 

Diarienr  

ON/2022:60.759 

Beslut 
Omsorgsnämnden tackar för informationen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Claudia Forsberg verksamhetschef IFO informerar att Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO) har beslutat att avsluta ärendet gällande anmälan enligt Lex Sarah från 

Omsorgs-nämnden i Älvkarleby kommun avseende ett allvarligt missförhållande vid 

individ- och familjeomsorgen. 

 

____________________ 
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§ 9 Internkontrollplan år 2023 för Omsorgsnämnden 
 

Diarienr  

ON/2023:1.700 

Beslut 
Omsorgsnämnden antar förvaltningens förslag till Internkontrollplan för 

Omsorgsnämnden 2023. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Ann-Louise Brolin redovisar förslag till internkontrollplan för 

Omsorgsnämnden 2023. 

 

Grunden för den interna kontrollen är det dagliga arbetet som görs i verksamheterna 

med väl fungerade processer, medvetenhet om de risker som finns och åtgärder för 

att minska riskerna. Intern kontroll handlar om tydlighet, ordning och reda.  

Ur ett större perspektiv har nämnderna och kommunstyrelsen, enligt kommunallagen, 

ett särskilt ansvar att ”den interna kontrollen är tillräcklig”. Chefer i respektive 

förvaltning och ytterst förvaltningschefen har ett ansvar för verkställigheten av de 

beslut om den interna kontrollen som nämnden tagit. 

 

Den interna kontrollen (också en del av verksamhets- och ekonomistyrningen) syftar 

till att minimera riskerna för att oönskade händelser inträffar som kommer att störa 

verksamhetens förmåga att nå sina verksamhets- och ekonomimål. 

Beslutsunderlag 

 Internkontrollplan år 2023 för Omsorgsnämnden. 

 

 ___________________ 
Beslutet lämnas till 

Kommunstyrelsen 

Förvaltningschef A-L Brolin 

Verksamhetschef IFO C Forsberg 

Verksamhetschefer VOM M Lenkey, J Nyberg 

Ekonom M Hellström 
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§ 10 Delgivning av arbetsutskottets protokoll 2023-01-10 

Beslut 
Övriga paragrafer i arbetsutskottets protokoll 2023-01-10 anses delgivna. 

 

____________________ 
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§ 11 Val av ordförande och vice ordförande till 
Omsorgsnämndens arbetsutskott 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att utse Åsa Strid Andersson (S) till arbetsutskottets 

ordförande och Britta Gustavsson (S) till vice ordförande. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Omsorgsnämnden ska utse ordförande och vice ordförande till nämndens 

arbetsutskott. 

 

Mona Hansson (KV) föreslår att Åsa Strid Andersson utses till arbetsutskottets 

ordförande och Britta Gustavsson (S) till vice ordförande. 

 

____________________ 
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§ 12 Taxor och avgifter för Omsorgsnämnden under perioden april 
2023 - mars 2024 

 

Diarienr  

ON/2023:3.706 

Beslut 
Omsorgsnämnden fastställer förvaltningens förslag till taxor och avgifter för 

perioden april 2023 - mars 2024 med tillägg av att en eventuell höjning av 

barnbidraget ska beaktas i avgiftshanteringen. 

 

Omsorgsnämnden beslutar även att fråga gällande Närståendestöd på korttids-

enheten för omvårdnad de första 7 dagarna/månad tas till arbetsutskottets 

sammanträde 2023-02-21. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen följer Riksdagens beslut från 2001-11-14 som reglerar vad kommunen 

får ta ut i avgift för vård, omsorg och socialt stöd enligt socialtjänstlagen och hälso- 

och sjukvårdslagen (prop. 2000/01:149). Omsorgsförvaltningens möjlighet att ta ut 

avgifter inom vård och omsorg regleras i socialtjänstlagen 8 kap. Där finns bland 

annat regler om högkostnadsskydd och minimibelopp. Dessa belopp är knutna till 

prisbasbeloppet. Årlig omräkning av avgifter sker från och med 1 april varje år. 

 

Taxor och avgifter inom Omsorgsförvaltningens verksamhetsområde är något som 

årligen revideras.  

Förvaltningen redovisar beslutsunderlag med förslag till taxor och avgifter gällande 

vård och omsorg för perioden april 2023 till mars 2024 och föreslår nämnden att anta 

förvaltningens förslag. 

 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från enhetschef David Alm, daterad  

 2023-01-23. 

 Förslag till taxor och avgifter för Omsorgsnämnden gällande vård och omsorg 

 april 2023 - mars 2024. 

 

  ____________________ 
Beslutet lämnas till 
Förvaltningschef A-L Brolin 

Enhetschef D Alm 

Verksamhetschefer VOM J Nyberg, M Lenkey 

Avgiftshandläggare biståndsenheten H Wennberg 

Ekonom M Hellström 
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§ 13 Mål och budget 2024 med plan för 2025-2027 
 

Diarienr  

ON/2023:4.704 

Beslut 
Omsorgsnämnden tackar för informationen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Ann-Louise Brolin redovisar arbetet inför mål och budget 2024 

med plan för 2025-2027. 

 

 Diskussion fördes angående nämndens vidare arbete med mål och budget 2024 där  

 förvaltningen föreslår att målen som beslutades för 2023 kvarstår med viss justering. 

  

 _____________________ 
Beslutet lämnas till 
Förvaltningschef A-LO Brolin 

Ekonom M Hellström 
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§ 14 Delegationsbeslut för december 2022 

Beslut 
Redovisning av delegationsbeslut för december månad 2022 godkänns och läggs till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen redovisar delegationsbeslut tagna under december 2022. 

 

Administration  
1. Förvaltningschef  

2. Enhetschefer vård och omsorg  

3. Enhetschefer individ- och familjeomsorgen  

4. Samverkansprotokoll, enhetssamverkan  

5. Redovisning av tecknade avtal och överenskommelser 

6. 

 

Vård- och omsorg  
7. Biståndsbeslut  

8. Färdtjänst och Riksfärdtjänst  

9. LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade)  

10. Bostadsanpassningsbidrag  

11. Lex Maria, lex Sarah 

 

Individ- och familjeomsorgen  
12. Behandlingsärenden, barn/familj  

13. Behandlingsärenden, vuxen  

14. Ekonomiskt bistånd  

15. Familjerätt, fader/föräldraskap  

16. Dödsboanmälan  

17. Delegation, jourlägenhet 

 

_____________________ 
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§ 15 Information om arkiv- och informationssäkerhet 

Beslut 
Omsorgsnämnden tackar för informationen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Joel Gordon Hultsjö arkivarie & informationssäkerhetssamordnare informerar om 

nämndens roll och ansvar gällande arkivering och informationssäkerhet där bland 

annat nämndens dokumenthanteringsplan är en viktig del. 

 

_____________________ 
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§ 16 Information om dataskydd 

Beslut 
Omsorgsnämnden tackar för informationen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Dataskyddsombuden Joel Gordon Hultsjö och Erik Klippmark informerar om 

dataskyddsförordningens bestämmelser kring personuppgiftshantering och nämndens 

roll som personuppgiftsansvarig myndighet.  

_____________________ 
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§ 17 Information från nämndens olika verksamhetsområden 

Beslut 
Omsorgsnämnden tackar för informationen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Silviasyster Christina (Kicki) Ström och Silviasjuksköterska Sandra Beime 

informerade nämnden om olika symtomer och beteenden som kan uppkomma vid 

demenssjukdomar.   

 

Bland annat informerade de om bemötande av den boende, vad man bör tänka på, om 

kommunicering med patienten samt om vikten av att ge stöd åt sjukvårds- och 

omvårdnadspersonal i deras arbete med behandla personer med demenssjukdom. 

 
Beslutsunderlag 

 PowerPoint-presentation om olika demenssjukdomar. 

_____________________ 
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§ 18 Rapporter och meddelanden 

Rapporter 
- Uppdragslista för Omsorgsnämnden 

- Årsplanering för Omsorgsnämnden 2023 

- Körapport för boenden inom vård och omsorg samt antal fattade beslut från 

 biståndsenheten 

- Återkoppling gällande Hårsta gruppbostad 

 

____________________ 

 

 

 


