Protokoll för Omsorgsnämnden
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Justering
Plats:

Kommunhuset, Skutskär

Datum:
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Paragrafer:

15-25

Sekreterare:
Gunvor Pettersson
Ordförande:
Jenny Dahlberg
Justerare:
Anna Högberg

ANSLAG / BEVIS
Omsorgsnämndens protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på
kommunens digitala anslagstavla. Protokollet förvaras i kommunhuset.

Sammanträdesdatum
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned

2020-05-05

Underskrift
Utdragsbestyrkande

1

Omsorgsnämnden
2020-05-05

Beslutande
Ledamöter
Namn (politisk tillhörighet)
Jenny Dahlberg (S)
Caroline Liberg (S)
Gunn Johansson (C)
Eva Sidekrans (M)
Anna Högberg (M)
Mona Hansson (KV)
Tjänstgörande ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Anna-Karin Lidberg (S)
Rose-Marie Westerholm (S)

Paragrafer

Paragrafer

Ordinarie ledamot
Hannele Kumpulainen (S)
Agneta Lundgren (C)

Paragrafer
17

Befattning
Enhetschef barn och familj
Verksamhetschef IFO
Ekonom
Förvaltningschef
Oppositionsråd
Nämndsekreterare

Övriga närvarande
Övriga deltagare
Namn
Christina Andersson
Claudia Forsberg
Sandra Spjuth
Lena Isokivelä
Roger Petrini (M)
Gunvor Pettersson

Ordförandens
signatur

18-25

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

2

Utdragsbestyrkande

Sida
2

Omsorgsnämnden
2020-05-05

ON § 15

Godkännande av dagordning
Beslut
Utsänd dagordning fastställs att gälla med följande ändring:
Utgår:
 Punkt nr 3, Anmälan av ny fråga för beredning i Au.
____________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Omsorgsnämnden
2020-05-05

ON § 16

Övervägande av beslut enligt 14 § 2 stycket punkt 1
LVU gällande umgängesbegränsning
Beslut
Omsorgsnämnden har övervägt ärendet enligt 14 § tredje stycket LVU och
beslutar att umgängesbegränsning mellan xxx och xxx ska kvarstå i
nuvarande omfattning. Ärendet läggs till handlingarna utan beslut i saken.
Sammanfattning av ärendet

Ärendet gäller övervägande av beslut enligt 14 § andra stycket punkt
1 LVU avseende umgängesbegränsning för xxx.
Enhetschef Christina Andersson informerar om ärendet.
Beslutsunderlag

 Utredning med förslag till beslut, daterad 2020-04-28.
Handläggare: Socialsekreterare Klara Carlsson.
____________________
Beslutet lämnas till

Individ- och familjeomsorgen

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Omsorgsnämnden
2020-05-05

ON § 17

Anmälan av delegationsbeslut och beslut tagna med
kompletterande beslutsrätt
Beslut
Samtliga ärenden anses anmälda.
Sammanfattning av ärendet

1. Beslut enligt 11 § LVU av ordförande eller annan ledamot som
nämnden förordnat.
Beslutet som fattats avser placering enligt 11 § LVU med anledning av
omplacering till annat hem för xxx.
Beslutet taget 2020-03-02 av Jenny Dahlberg.
2. Beslut om omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU av xxx.
Beslutet taget 2020-03-03 av Jenny Dahlberg.
3. Beslut enligt 11 § LVU av ordförande eller annan ledamot som
nämnden förordnat.
Beslutet som fattats avser placering enligt 11 § LVU med anledning av
omplacering till annat hem eller institution för xxx.
Beslutet taget 2020-03-05 av Jenny Dahlberg.
4. Beslut enligt 12 kap. 3 § OSL att sekretessbelägga delar av handling
gällande xxx.
Beslutet taget 2020-03-18 av Jenny Dahlberg.
5. Beslut enligt 12 kap. 3 § OSL att sekretessbelägga delar av handling
gällande xxx.
Beslutet taget 2020-03-18 av Jenny Dahlberg.
6. Enligt 11 kap. 2 § andra stycket SoL bevilja förlängd utredningstid till
och med 2020-04-16 samt med stöd av 12 kap. 3 § OSL i förhållande
till vårdnadshavare sekretessbelägga delar av utredning inför beslut om
förlängd utredningstid gällande xxx.
Beslutet taget 2020-03-19 av Jan-Åke Olsson.
7. Enligt 11 kap. 2 § andra stycket SoL bevilja förlängd utredningstid till
och med 2020-04-16 samt med stöd av 12 kap. 3 § OSL i förhållande
till vårdnadshavare sekretessbelägga delar av utredning inför beslut om
förlängd utredningstid gällande xxx.
Beslutet taget 2020-03-19 av Jan-Åke Olsson.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Omsorgsnämnden
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8. Överlämnande av besvär över beslut till Förvaltningsrätten gällande
xxx.
Beslutet taget 2020-03-31 av Kurt Törnblom.
9. Överlämnande av besvär över beslut till Förvaltningsrätten gällande
xxx.
Beslutet taget 2020-03-31 av Kurt Törnblom.
Beslut med stöd av 12 kap. 3 § OSL i förhållande till vårdnadshavare,
sekretessbelägga delar av beslutsunderlagen rörande omplacering av
xxx samt begränsning av umgänget mellan xxx och xxx.
Beslutet taget 2020-04-01 av Jenny Dahlberg.
10. Beslut enligt 11 § LVU av ordförande eller annan ledamot som
nämnden förordnat.
Beslutet som fattats avser placering enligt 11 § LVU med anledning av
omplacering till annat hem för xxx.
Beslutet taget 2020-04-09 av Jenny Dahlberg.
11. Beslut enligt 11 § LVU av ordförande eller annan ledamot som
nämnden förordnat.
Beslutet som fattats avser placering enligt 11 § LVU med anledning av
omplacering till annat hem för xxx.
Beslutet taget 2020-04-09 av Jenny Dahlberg.
12. Yttrande till Förvaltningsrätten angående besvär över beslut enligt 11 §
LVU gällande omplacering till annat hem för xxx.
Beslutet taget 2020-04-23 av Jenny Dahlberg.
13. Yttrande till Förvaltningsrätten angående besvär över beslut enligt 11 §
LVU gällande omplacering till annat hem för xxx.
Beslutet taget 2020-04-23 av Jenny Dahlberg.
14. Ordförandebeslut - beställning av skyddsmaterial till en kostnad av
968 000 kronor med anledning av coronaviruset.
Beslutet taget 2020-04-08 av Jenny Dahlberg.
15. Ordförandebeslut - beställning av skyddsmaterial till en kostnad av
535 500 kronor med anledning av coronaviruset.
Beslutet taget 2020-04-27 av Jenny Dahlberg.
____________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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ON § 18
Diarienr
2020/10.214

Remiss, Förslag till detaljplan för Tallmon 1:12 m fl för
vård-, bostad- och centrumändamål
Beslut
Omsorgsnämnden har inga synpunkter på förslaget till detaljplan för
Tallmon 1:12 m fl.
Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden har skickat förslag till detaljplan för Tallmon
1:12 m fl för vård-, bostad- och centrumändamål på remiss till bland annat
Omsorgsnämnden.
Synpunkter på förslaget lämnas senast 2020-04-22 till Samhällsbyggnadsnämnden.
Tallmons vårdhem är ett äldreboende i Älvkarleby kommun som erbjuder
vård och omsorg dygnet runt till den som på grund av ålder, demens eller
andra sjukdomar har ett behov av det.
I Tallmons lokaler finns förutom vård- och omsorgsboende verksamhetslokaler för bland annat café, frisör och tandläkare som är tänkta att vända
sig mot en bredare målgrupp än de som bor på boendet. I nu gällande
detaljplan ges inte möjlighet till detta. För att lokalerna ska kunna tas i bruk
och Tallmon på sikt bli den mötesplats som avsågs med beslutet om
byggnationen är det angeläget att detaljplanen ändras i enlighet med
föreliggande förslag.
Förvaltningschef Lena Isokivelä föreslår nämnden besluta att ställa sig
bakom förslaget till ändrad detaljplan för Tallmon 1:12.
Omsorgsnämnden har beviljats förlängd remisstid till 2020-05-07.
Beslutsunderlag

 Remiss från Samhällsbyggnadsnämnden, daterad 2020-03-30.
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från förvaltningschef Lena
Isokivelä, daterad 2020-04-28.
Barnperspektivet

 Ett öppet och tillgängligt Tallmon med ett brett utbud av aktiviteter
borgar för möten mellan generationer.
____________________
Beslutet lämnas till

Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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ON § 19
Diarienr
2020/7.704

Enkel budgetuppföljning för perioden januari-mars
2020
Beslut
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av enkel budgetuppföljning för
perioden januari-mars 2020.
Nämnden beslutar även att ge förvaltningen i uppdrag att till arbetsutskottets
sammanträde 2020-05-26 ta fram underlag med förslag till besparingsåtgärder för att få en budget i balans.
Sammanfattning av ärendet

Förvaltningschef Lena Isokivelä och ekonom Sandra Spjuth redovisar enkel
budgetuppföljning för perioden januari-mars 2020.
Prognosen visar ett underskott om ca 19 490 tkr.
Beslutsunderlag

 Enkel budgetuppföljning för perioden januari mars 2020, daterad
2020-04-15.
____________________
Beslutet lämnas till

Förvaltningschef L Isokivelä
Ekonom S Spjuth
Kommunstyrelsen

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Omsorgsnämnden
2020-05-05

ON § 20

Delgivning av övriga paragrafer i arbetsutskottets
protokoll 2020-04-21
Beslut
Övriga paragrafer i arbetsutskottets protokoll från 2020-04-21 anses
delgivna.
____________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Omsorgsnämnden
2020-05-05

ON § 21
Diarienr
2020/6.002

Förordnande av ledamöter att fatta beslut i individärenden i brådskande fall
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att ge följande ledamöter:
Jenny Dahlberg
Caroline Liberg
Hannele Kumpulainen
Gunn Johansson
Agneta Lundgren
Eva Sidekrans
Anna Högberg
Kurt Törnblom
Mona Hansson
rätt att fatta brådskande beslut enligt 6 kap. 39 § kommunallagen i dessa
typer av ärenden:
 beslut om att omedelbart omhändertagande ska upphöra 9, 9a, 9b §§
LVU (nr. 18.4 i delegationsordningen)
 beslut om umgänge eller hemlighållande av vistelseort 14 § 2 st.
LVU (nr. 18.10 i delegationsordningen)
 beslut om upphävande av omedelbart omhändertagande 18 b § LVM
(nr.19.7 i delegationsordningen)
samt rätt att ta brådskande beslut enligt så kallad kompletterande beslutsrätt,
med hänvisning till lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
samt lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), i dessa typer av
ärenden:






Ordförandens
signatur

Beslut om omedelbart omhändertagande 6 § LVU (nr. 18.2 i
delegationsordningen)
Beslut om hur vården ska ordnas och om var den unge ska vistas 11
§ LVU (nr. 18.5 i delegationsordningen)
Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 27 § LVU (nr. 18.16 i
delegationsordningen)
Beslut om att begära biträde av polis för att genomföra beslut om
vård eller omhändertagande 43 § 1 st. 2 p. LVU (nr. 18.21 i
delegationsordningen)
Beslut om omedelbart omhändertagande av missbrukare 13 § LVM
(nr. 19.5 i delegationsordningen)

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Sammanfattning av ärendet

Att förordna ledamöter att fatta beslut i individärenden möjliggör att beslut
kan fattas snabbt i brådskande fall. Syftet är att det alltid ska finnas någon
som kan fatta beslut i de fall då nämndens eller utskottets beslut ej kan
avvaktas. Beslutanderätten får i och med detta användas om nämndens
beslut om nämndens beslut ej kan avvaktas.
Möjligheten att fatta beslut i brådskande fall regleras i 6 kapitlet 39 §
kommunallagen, samt i form av kompletterande beslutanderätt enligt lag
med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU och lag om vård av
missbrukare i vissa fall (LVM).
Då rätten att fatta brådskande beslut enligt kompletterande beslutanderätt
endast gäller vissa lagrum i LVU och LVM, behöver detta kompletteras
med delegation enligt 6 kapitlet 39 § kommunallagen för att täcka upp alla
eventuella behov av brådskande beslut. För att fatta beslut enligt dessa
bestämmelser krävs det att nämnden särskilt förordnar ledamöter att fatta
beslut.
Det krävs dessutom att personen är en ordinarie ledamot i omsorgsnämnden.
Vid ordförandes frånvaro går de förordnande ledamöterna in enligt en
upprättad lista.
Då det är nämnden som beslutar om förordnanden av ledamöter innebär
detta att det här beslutet fattas i inledningen av varje ny mandatperiod.
Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från verksamhetschef IFO
Claudia Forsberg, daterad 2020-04-24.
 Delegationsordning för Omsorgsnämnden.
 Beredskapsschema för v 14-53 2020 samt v 1-6 2021.
Barnperspektivet

 Barnperspektivet har beaktats och barn och ungdomars bästa har satts i
främsta rummet.
____________________
Beslutet lämnas till






Förvaltningschef L Isokivelä
Verksamhetschef C Forsberg
Enhetschef C Andersson
Socialjouren i Uppsala

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Omsorgsnämnden
2020-05-05

ON § 22

Delegationsbeslut för mars och april 2020
Beslut
Redovisning av delegationsbeslut för mars och april 2020 godkänns och
läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen redovisar delegationsbeslut tagna under mars och april 2020.
Administration

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Förvaltningschef
Enhetschefer vård och omsorg
Enhetschefer individ- och familjeomsorgen
Samverkansprotokoll, enhetssamverkan
Redovisning av tecknade avtal och överenskommelser

Vård- och omsorg

7.
8.
9.
10.
11.

Biståndsbeslut
Färdtjänst och Riksfärdtjänst
LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade)
Bostadsanpassningsbidrag
Lex Maria, lex Sarah

Individ- och familjeomsorgen

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Behandlingsärenden, barn/familj
Behandlingsärenden, vuxen
Ekonomiskt bistånd
Familjerätt, fader/föräldraskap
Dödsboanmälan
Delegation, jourlägenhet

___________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Omsorgsnämnden
2020-05-05

ON § 23

Information från nämndens olika verksamhetsområden
Beslut
Nämnden tackar för informationen.
Sammanfattning av ärendet

Förvaltningschef Lena Isokivelä informerar hur covid-19 påverkat och
påverkar arbetet inom Omsorgsnämndens verksamhetsområden.
Bland annat har förvaltningen påbörjat en kartläggning av hur arbetet med
coronaviruset har bedrivits hittills i syfte att kunna ta fram en övergripande
rutin på hur eventuella smittor eller pandemier kan tas om hand på bästa sätt
i framtiden.
En överenskommelse om särskild ersättning under sommarsemestern 2020
kommer att förhandlas med de fackliga parterna.
____________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Omsorgsnämnden
2020-05-05

ON § 24

Information och allmän rapportering från uppdrag i
arbetsutskott och nämnd
Beslut
Nämnden tackar för informationen.
Sammanfattning av ärendet

Gunn Johansson (C) informerar från Uppsala läns Barnavårdsombuds
utdelning av Guldkantsbidraget. Bidraget är riktat till föreningar, kommunal
verksamhet och organisationer.
I dessa corona-tider går styrelsen (som består av förtroendevalda från länets
kommuner) igenom ansökningarna digitalt. Det har kommit in ansökningar
på ca 4,5 mnkr och Barnombudsmannen har 700 000 kronor att fördela ut
till de sökande.
____________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Omsorgsnämnden
2020-05-05

ON § 25

Rapporter och meddelanden
Rapporter

- Uppföljning av verkställigheten av beslut tagna i arbetsutskott och
nämnd.
- Årsplanering för år 2020.
- Körapport för boenden, vård och omsorg.
Meddelanden

- Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Lena Isokivelä med förslag att
förvaltningen tillåts att beställa skyddsmaterial till en kostnad av 535 500
kronor med anledning av coronaviruset (covid-19).
- Ordförandebeslut (delegationsbeslut), daterat 2020-04-27, med tillåtelse
till förvaltningen att beställa skyddsutrustning enligt ovanstående förslag.
- Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Information till enhetschef
Peter Stenberg om tillsyn på särskilda boenden för äldre, bostad med
särskild service enligt LSS och hemtjänst med anledning av covid-19
samt behandling av personuppgifter.
- Tjänsteskrivelse från beredskapssamordnare Martin Sahlberg, daterad
2020-04-08, med förslag att godkänna ett första inköp av skyddsutrustning till en kostnad av 968 000 kronor med anledning av
coronaviruset (covid-19).
- Ordförandebeslut (delegationsbeslut), daterat 2020-04-08, med tillåtelse
till förvaltningen att beställa skyddsutrustning enligt ovanstående förslag.
- Statistik/information gällande Svenska för invandrare (SFI) på KunDa.
- Rapport av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 §
socialtjänstlagen (SoL) för kvartal 1 år 2020 är skickade till revisorerna
och kommunfullmäktige.
- Verksamhetsberättelse Konsument Gästrikland 2019.
- Regeringsbeslut att ge Folkhälsomyndigheten i uppdrag att skyndsamt ta
fram en nationell strategi för att utöka provtagningen för covid-19.
- Kommunstyrelsens beslut, 2020-03-11 § 40, att inte ge förvaltningen i
uppdrag att ta fram någon ny tillgänglighetsplan i dagsläget.
- Kommunfullmäktige 2020-02-19 § 5, beslut att flytta 240 000 kronor
från kommunstyrelsen till Utbildnings- och omsorgsnämnden i samband
med överföring av administrativa uppgifter.
- Kommunfullmäktige 2020-02-19 § 8, beslut att avslå motionen om att
låta lagen om valfrihet även gälla hemtjänsten.
- Kommunfullmäktige 2020-02-19 § 10, beslut att anta ”Styrdokument för
krisberedskap och civilt försvar 2020-2023 Älvkarleby kommun”.
- Kommunfullmäktige 2020-02-19 § 15, beslut att fastställa förslaget till
taxor och avgifter för vård och omsorg samt att taxorna årligen ska
räknas upp utifrån de index som framgår i förslaget samt enligt
riktlinjerna för avgiftssystemet inom vård- och omsorgsverksamheten.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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- Kommunfullmäktige 2020-02-19 § 18, beslut att revidera de övergripande målen ”2020 och plan 2021-2022” till 2021 enligt
workshopsgruppens förslag.
- Sjukhusstyrelsen, protokoll från 2020-03-24 gällande förlängning av
överenskommelse mellan Region Uppsala och länets kommuner
angående assistans och egenvård för barn.
- Sjukhusstyrelsen, protokoll från 2020-03-24 gällande missbruksverksamhet för barn och unga med missbruk och beroendeproblem.
- Arbetsmiljöverket, tillsynsmeddelande med begäran om utredning
gällande anmälan om allvarlig händelse enligt 3 kap. 3a § arbetsmiljölagen.
- Olycksfall och tillbudsutredning vid hot och våld från förvaltningen,
daterad 2020-03-17.
- Arbetsmiljöverkets beslut att avsluta ovanstående ärende.
____________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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