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Beslutande 

Ledamöter  
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 

Jenny Dahlberg (S) 

Caroline Liberg (S) 

Hannele Kumpulainen (S) 

Gun Johansson (C) 

Agneta Lundgren (C) 

Eva Sidekrans (M) 

Kurt Törnblom (SD) 

Mona Hansson (KV)  

Tjänstgörande ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot 

Ann-Charlotte Ågren (L)  Kenneth Gottschalk (M) 

  

Övriga närvarande 

Ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 

Anna-Karin Lidberg (S) 

Britta Gustavsson (S) 

Rose-Marie Westerholm (S) 

Ola Lindberg (MP) 

Torbjörn Löfgren (KV)  

Övriga deltagare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Befattning 

Karin Östblom  Verksamhetsutvecklare 

Ann-Louise Brolin  Förvaltningschef 

Gunvor Pettersson  Nämndsekreterare 

Roger Petrini  Oppositionsråd   
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§ 82 Aktuell kösituation för boende inom vård och omsorg 
 

Diarienr  

ON/2021:18.704 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att öppna en enhet med korttidsplatser för att kunna möta den 

uppkomna kösituationen till plats i särskilt boende för äldre. 

 

Omsorgsnämnden beaktar även med detta beslut de anhörigas situation och behov. 

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsnämnden beslutade 2022-09-06 att hålla en extra nämnd 2022-09-09 för att behandla 

frågan om öppnande av en ny enhet om 9 platser på Tallmon. 

 

Sedan våren 2022 råder en situation där antalet ansökningar till särskilt boende för äldre ökat 

markant och medfört att vi i nuläget har 12 personer som fått beslut enligt Socialtjänslagen 

om särskilt boende och står i kö i väntan på att få en boendeplats. Situationen är inte unik för 

Älvkarleby kommun utan är en trend som enligt en rapport från Socialstyrelsen, publicerad i 

mars i år, ses nationellt som en effekt av den pandemi som rått då många avstått från att 

ansöka om både hemtjänst och särskilt boende av rädsla för att bli smittade av covid-19. 

Dessutom har dödligheten under de senaste 1,5 året då pandemirestriktioner rått, varit lägre än 

tidigare. Under år 2021 med 16 färre än genomsnittet innan pandemin och första halvåret 

2022 med fem färre.  

 

I arbetet med kommunens boendeplan för särskilt boende har statistik granskats som visar på 

att det nuvarande ökade behovet bör vara en tillfällig företeelse så statistiken visar på att vi 

utan ”pandemieffekt” borde ha haft balans avseende antalet öppna platser i särskilt boende i 

förhållande till kö och att det är först om ca tre år som behovet om en ytterligare enhet för 

särskilt boende kommer att uppstå. 

 

Med ovan i beaktande bör den nuvarande situationen med det ökade behovet balanseras över 

tid. Som åtgärd för att hantera nuläget och kunna erbjuda en trygg och god omsorg för de 

personer som nu väntar på sin permanenta plats i särskilt boende, och har väntat i mer än 3 

månader, föreslås att en tillfällig enhet med korttidsplats öppnas. 

Beslutsunderlag 

 Detaljerad körapport för boenden, daterad 2022-09-05. 

 PowerPoint-presentation med kostnadsberäkning. 

 

____________________ 
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Beslutet lämnas till 
Kommunfullmäktige 

Förvaltningschef A-L Brolin 

Verksamhetsutvecklare K Östblom 

Tf vård- och omsorgschef M Lenkey 

Ekonom J Norrå, M Hellström 
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§ 83 Rapporter och meddelanden 

Rapporter 

- Uppföljning av verkställigheten av beslut tagna i arbetsutskott och nämnd 

- Årsplanering för Omsorgsnämnden 2022 

- Körapport för boenden inom vård och omsorg, daterad 2022-09-05 

 
Meddelanden 
- Kommunstyrelsens beslut 2022-06-08 § 97, Tertialuppföljning 2022. 

- Allmänna Arvsfonden och SPF Seniorerna, fråga om hemtjänsten. 

- Sveriges Kommuner och Landsting (SKR), meddelande om förlängd rekommendation 

 kunskapsstyrning Socialtjänst 2024. 

- Protokoll från Kommunala Pensionärsrådet och Kommunala Handikapprådet 2022-06-15. 

- Kommunfullmäktige 2022-06-20 § 51, Mål- och budgetdokument 2023-2026. 

- Rapportering av icke verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och insatser enligt 9 § LSS, 

 biståndshandläggare Ingrid Eriksson daterad 2022-08-24. 

 
Redovisning av åtgärder 
Förvaltningschef Ann-Louise Brolin redovisar förslag till åtgärder på längre sikt, bland annat: 

- Rekrytering 

- Stärka ledarskapet 

- Roller, uppdrag 

- Bistånd – verkställighet 

- Ny organisation hemtjänst 

- Tydliggöra stödfunktioner, samverkan 

 

_____________________ 

 

 

 

 

 

 


