Protokoll för Omsorgsnämnden
Plats:

Kommunhusets sessionssal, Skutskär

Datum:

2020-09-08

Tid:

09.00-16.10

Justering
Plats:

Kommunhuset, Skutskär

Datum:

2020-09-11

Paragrafer:

39-51

Sekreterare:
Gunvor Pettersson
Ordförande:
Jenny Dahlberg
Justerare:
Gunn Johansson

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

2020-09-08

Underskrift
Utdragsbestyrkande

1

Omsorgsnämnden
2020-09-08

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

Paragrafer

Paragrafer

Ordinarie ledamot
Agneta Lundgren (C)
Kurt Törnblom (SD)

Övriga närvarande
Ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Anna-Karin Lidberg (S)
Rose-Marie Westerholm (S)
Sigrid Bergström (V)
Ola Lindberg (MP)
Ann-Charlotte Ågren (L)
Övriga deltagare
Namn
Jenny Mattsson Tenser
Sandra Spjuth
Malin Persson
Erik Klippmark
Amal Khalilova
Therese Eidsmo
Therese Göterfors Lichota
Catarina Horn
Ordförandens
signatur

Paragrafer

Paragrafer
40-41
45
48
48
48
49
49
49

Justerarens
signatur

Befattning
Familjerättssekreterare
Ekonom
Kommunsekreterare
Utredare
Nämndsekreterare
Konsult från Styrelsemöte.se/-Socialjour.se
1:e socialsekreterare
Administratör IFO

Justerarens
signatur

2

Utdragsbestyrkande

Sida
2

Omsorgsnämnden
2020-09-08

Claudia Forsberg
Cecilia Wadestig
Cecilia Vainio
Mihaela Bergman
Lena Isokivelä
Gunvor Pettersson

Ordförandens
signatur

40-41, 45,
49-50
50
51
51

Justerarens
signatur

Verksamhetschef IFO
Vård- och omsorgschef
Enhetschef bistånd och försörjningsstöd
Socialsekreterare
Förvaltningschef
Nämndsekreterare

Justerarens
signatur

3

Utdragsbestyrkande

Sida
3

Omsorgsnämnden
2020-09-08

ON § 39

Godkännande av dagordning
Beslut
Utsänd dagordning fastställs att gälla med följande tillägg och ändring:
Utgår:
 Punkt nr 3, Anmälan av ny fråga för beredning i Au.
 Punkt nr 4, Anmälan av delegationsbeslut och beslut tagna med
kompletterande beslutsrätt.
Tillägg:
 Framställan om särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 a §
Föräldrabalken.
 Framställan om särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 a §
Föräldrabalken.
____________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Omsorgsnämnden
2020-09-08

ON § 40

Framställan om särskild förordnad vårdnadshavare
enligt 6 kap. 8a § Föräldrabalken
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att till Tingsrätten anmäla behov av särskild
förordnad vårdnadshavare för xxx enligt lagen om god man för
ensamkommande barn 10 § samt att föreslå Tingsrätten att utse xxx xxx
som särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8a föräldrabalken.
Sammanfattning av ärendet

Ärendet gäller utredning enligt 11 kap. 1 § SoL avseende vårdnadsöverflytt
enligt 6 kap. 8a § föräldrabalken xxx.
Beslutsunderlag

 Utredning, med tillhörande bilagor, av särskilt förordnad vårdnadshavare, daterad 2020-09-08.
Handläggare: Familjerättssekreterare Jenny Mattsson Tenser.
____________________
Beslutet lämnas till

Tingsrätten i Uppsala län
Individ- och familjeomsorgen

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Omsorgsnämnden
2020-09-08

ON § 41

Framställan om särskild förordnad vårdnadshavare
enligt 6 kap. 8 a § Föräldrabalken
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att till Tingsrätten anmäla behov av särskild
förordnad vårdnadshavare för xxx enligt lagen om god man för
ensamkommande barn 10 § samt att föreslå Tingsrätten att utse xxx xxx
som särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8a föräldrabalken.
Sammanfattning av ärendet

Ärendet gäller utredning enligt 11 kap. 1 § SoL avseende vårdnadsöverflytt
enligt 6 kap. 8a § föräldrabalken för xxx.
Beslutsunderlag

 Utredning, med tillhörande bilagor, av särskilt förordnad vårdnadshavare, daterad 2020-09-08.
Handläggare: Familjerättssekreterare Jenny Mattsson Tenser.
____________________
Beslutet lämnas till

Tingsrätten i Uppsala län
Individ- och familjeomsorgen

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Omsorgsnämnden
2020-09-08

ON § 42

Diarienr
UON
2020/5.007

Revisionsrapport, Granskning avseende Utbildningsoch omsorgsnämndens arbete med barn och
ungdomars psykiska ohälsa
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till svar och
överlämnar detta till revisorerna.
Nämnden beslutar även att ärendet läggs till på ”Uppdragslistan” och
återrapporteras på nämndens sammanträde 2020-12-08.
Sammanfattning av ärendet

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Älvkarleby kommun har
PwC granskat om utbildning- och omsorgsnämnden säkerställer en
ändamålsenlig verksamhet för barn och unga med psykisk ohälsa.
Granskningen fokuserar på skolan och socialtjänstens tidiga insatser för att
upptäcka och samverka kring de barn som riskerar att fara illa.
Revisorerna önskar skriftligt svar från Omsorgsnämnden och Utbildningsnämnden på hur nämnderna avser åtgärda de förbättringsområden/brister
som påtalas i revisionsrapporten.
Förvaltningschef Lena Isokivelä och Claudia Forsberg verksamhetschef IFO
redovisar förvaltningens förslag till svar på revisionsrapporten som tagits
fram i samverkan med utbildningsförvaltningen.
Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från förvaltningschef Lena
Isokivelä, daterad 2020-08-16.
 Missiv från kommunrevisionen, daterad 2020-01-20.
 PwC, revisionsrapport.
Barnperspektivet

 Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör
barnet och vara avgörande vid beslut och åtgärder som rör insatser för
barn.
____________________
Beslutet lämnas till

Kommunrevisorerna
Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Förvaltningschef L Isokivelä
Verksamhetschef IFO C Forsberg
Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Omsorgsnämnden
2020-09-08

ON § 43

Diarienr
ON
2020/15.779

Remiss från Socialdepartementet, God och nära vård En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem,
dnr S2020/02841/FS
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till svar och
överlämnar detta Socialdepartementet.
Sammanfattning av ärendet

Omsorgsnämnden har av Älvkarleby kommun utsetts till att svara på remiss
från Socialdepartementet – God och nära vård – En reform för ett hållbart
hälso- och sjukvårdssystem. Förvaltningschef Lena Isokivelä har varit
handläggare i ärendet i den slutliga handläggningen har också strategen för
folkhälsa och närvård, Annelie Stenbäck, deltagit. Älvkarleby kommun har,
genom förvaltningschef samt närvårdsstrateg, deltagit på både nationella
samt regionala workshops och seminarier där betänkandet processats
tillsammans med regioner, kommuner och andra relevanta aktörer inför
remissförfarandet. Lokalt har ett seminarietillfälle genomförts tillsammans
med verksamhetsutvecklare, MAS samt chefer inom vård och omsorg för att
inhämta mer verksamhetsnära synpunkter gällande betänkandet.
Beslutsunderlag

 Remiss från Socialdepartementet, daterad 2020-04-20.
 Yttrande på remissen från ordförande Jenny Dahlberg.
 Tjänsteskrivelse med förslag till svar från förvaltningschef Lena
Isokivelä, daterad 2020-07-28.
Barnperspektivet

 Barnperspektivet beaktas i utredningen.
____________________
Beslutet lämnas till

Socialdepartementet
Förvaltningschef L Isokivelä
Närvårdsstrateg A Stenbäck
MAS B Gustavsson
Vård- och omsorgschef C Wadestig

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Omsorgsnämnden
2020-09-08

ON § 44
Diarienr
ON
2020/47.700

Internkontrollplan 2020-2021 för Omsorgsnämnden
Beslut
Omsorgsnämnden antar förvaltningens förslag till Internkontrollplan 20202021 för Omsorgsnämnden.
Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunallagen § 6:7 är det nämndens ansvar att se till att
”verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige
har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De skall
också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när vården av
en kommunal angelägenhet med stöd av 3 kap. 16 § har lämnats över till
någon annan”.
Internkontroll i Älvkarleby kommun ska ske i enlighet med Reglemente för
kommunens internkontrollarbete, ÄKF 2001:2 (antagen av kommunfullmäktige 2001-02-14, § 219) samt Riktlinjer avseende tillämpning av
intern kontroll, ÄKF 2009:1 (antagen av kommunstyrelsen 2009-03-02
§ 397).
Grunden för den interna kontrollen är det dagliga arbetet som görs i
verksamheterna med väl fungerande processer, medvetenhet om de risker
som finns och åtgärder för att minska riskerna. Intern kontroll handlar om
tydlighet, ordning och reda.
Förvaltningschef Lena Isokivelä redovisar förvaltningens förslag till
Internkontrollplan 2020-2021 för Omsorgsnämnden.
Beslutsunderlag

 Internkontrollplan 2020-2021 för Omsorgsnämnden.
 Riskmatris, halvår 2, 2020
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från förvaltningschef L Isokivelä,
daterad 2020-08-31.
____________________
Beslutet lämnas till

Kommunstyrelsen
Förvaltningschef L Isokivelä
Verksamhetschef IFO C Forsberg
Vård- och omsorgschef C Wadestig
Ekonom S Spjuth

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Omsorgsnämnden
2020-09-08

ON § 45
Diarienr
ON
2020/7.704

Budget 2020 med plan för 2021-2023, enkel budgetuppföljning januari-juli 2020
Beslut
Omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en mer detaljerad
beskrivning av effektiviseringsåtgärder.
Sammanfattning av ärendet

Förvaltningschef Lena Isokivelä redovisar Omsorgsnämndens budgetprognos för perioden januari-juli 2020. Prognosen visar en avvikelse mot
årsbudget med ca -27 865 tkr. Resultatet kommer att förväntas bli något
bättre då ersättningen från staten för merkostnaderna för Corona betalas ut.
Arbetsutskottet diskuterar olika åtgärder för att få en budget i balans, bland
annat att sätta datum på både kort- och långsiktiga besparingsåtgärder. En
mer detaljerad sammanställning av åtgärderna och de förväntade effekterna
behöver tas fram.
Arbetsutskottet beslutar även att en fördjupad diskussion ska föras på
nämndens sammanträde 2020-09-08.
Förvaltningschef Lena Isokivelä och ekonom Sandra Spjuth informerar
övergripande om olika förändringar som behöver göras och som gjorts för
att få en budget i balans samt om kostnadsfördelning inom individ- och
familjeomsorgen, vård- och omsorg och hemtjänsten.
Omsorgsnämnden har uppmärksammat att arbete ska inledas med att ta fram
en kommunövergripande lokalförsörjningsplan. Dess utformning är viktiga
delar för nämndens möjligheter att nå en budget i balans.
Bert-Ola Dahlgren, förvaltningschef för Samhällsbyggnadsnämnden,
kommer att bjudas in till ett nämndsammanträde framöver.
Beslutsunderlag

 Enkel budgetuppföljning för perioden januari-juli 2020.
 Presentationsunderlag med kostnadsfördelning för IFO, VOM och
hemtjänsten.
____________________
Beslutet lämnas till

Kommunstyrelsen
Förvaltningschef L Isokivelä
Ekonom S Spjuth
Förvaltningschef B-O Dahlgren

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Omsorgsnämnden
2020-09-08

ON § 46

Delgivning av övriga paragrafer i arbetsutskottets
protokoll 2020-08-25
Beslut
Övriga paragrafer i arbetsutskottets protokoll från 2020-08-25 anses
delgivna.
____________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Omsorgsnämnden
2020-09-08

ON § 47

Delegationsbeslut juni-augusti 2020
Beslut
Redovisning av delegationsbeslut för juni - augusti 2020 godkänns och
läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen redovisar delegationsbeslut tagna under perioden juni augusti 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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Utdragsbestyrkande

Omsorgsnämnden
2020-09-08

ON § 48

Dialog om nämndens uppdrag och roll
Kommunsekreterare Malin Persson och utredare Erik Klippmark diskuterar
tillsammans med nämndens ledamöter och ersättare om nämndens uppdrag
och funktion, relationer till kommunfullmäktige, andra nämnder och
förvaltningen.
Underlag

 Presentationsunderlag, dialog och nämndens funktion och roll.
___________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Omsorgsnämnden
2020-09-08

ON § 49

Information/utbildning om digital signering
Beslut
Nämnden tackar för informationen. Dessutom ger nämnden förvaltningen i
uppdrag att ta fram rutiner för att eventuellt införa digital signering dagtid
vardagar.
Sammanfattning av ärendet

Omsorgsnämnden har nu tecknat avtal med Olssonite AB (Styrelsemöte.se/Socialjour.se) om digital signering av ordförandebeslut. Igångsättning
beräknas ske någon gång under de närmaste veckorna.
Therese Eidsmo från Styrelsemöte.se/Socialjour.se håller (via länk) en
utbildning, för nämnd och handläggare, i hur digital signering går till.
Beslutsunderlag

 Manual, underskrivares socialjour
___________________
Beslutet lämnas till

Verksamhetschef IFO C Forsberg
Förvaltningschef L Isokivelä

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Omsorgsnämnden
2020-09-08

ON § 50
Diarienr
ON
2020/7.704

Workshop om målen för Omsorgsnämnden
Beslut
Nämnden hälsar Cecilia välkommen till vår kommun och tackar samtliga
för informationen.
Nämnden beslutar även att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till
mål för Omsorgsnämnden och redovisa dessa på arbetsutskottets sammanträde 2020-09-23.
Sammanfattning av ärendet

Cecilia Wadestig, ny vård- och omsorgschef, presenterar sig för nämnden.
Förvaltningschef Lena Isokivelä, Claudia Forsberg, verksamhetschef IFO,
och Cecilia Wadestig, vård- och omsorgschef, informerar övergripande om
sina respektive verksamheter och om lagar och förordningar som ingår i
nämndens ansvarsområde, (socialtjänstlagen, barnkonventionen och hälsooch sjukvårdslagen).
Beslutsunderlag

 Presentationsunderlag, organisation och uppdrag Omsorgsnämnden.
___________________
Beslutet lämnas till

Förvaltningschef L Isokivelä

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Omsorgsnämnden
2020-09-08

ON § 51

Rapporter och meddelanden
Rapporter

- Uppföljning av verkställigheten av beslut tagna i arbetsutskott och
nämnd.
- Årsplanering 2020
- Körapport för boenden, vård och omsorg
- Uppföljning statistik för försörjningsstöd 2017-2020.
- Egenkontroll försörjningsstöd.
- Information om samverkan mellan Älvkarleby kommun, Arbetsförmedlingen, Region Uppsala, Försäkringskassan och Specialistpsykiatrin.
Meddelanden
- Kommunfullmäktige 2020-04-29 § 30, Handlingsprogram för olycksförebyggande arbete.
- Regionstyrelsen, protokoll från 2020-06-16 gällande Regional
samverkansstruktur inom område hälsa, stöd vård och omsorg.
- Svar till Arbetsmiljöverket från förvaltningschef Lena Isokivelä gällande
villkor för skyddsutrustning.
- Arbetsmiljöverket beslut gällande förbud och föreläggande med vite vid
användning av ej godkänd skyddsutrustning.
- Anmälan till Datainspektionen av en personuppgiftsincident.
- Region Uppsala, hälso- och sjukvårdsdirektörsbeslut gällande ersättning
till kommuner för PCR-provtagning för Sars-cov2 på vård och omsorgspersonal vid boenden med covid-19 utbrott.
- Redovisning av merkostnader gällande statsbidraget till följd av
sjukdomen Covid-19.
____________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

16

Utdragsbestyrkande

