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 Omsorgsnämnden Sida 
 2021-03-02 2 
  
 
  

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutande 
Ledamöter 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 
Jenny Dahlberg (S)  
Caroline Liberg (S)  
Hannele Kumpulainen (S)  
Eva Sidekrans (M)  
Anna Högberg (M)  
Kurt Törnblom (SD)  
Mona Hansson (KV)  

Tjänstgörande ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot 
Anna-Karin Lidberg (S)  Gunn Johansson (C) 
Rose-Marie Westerholm (S)  Agneta Lundgren (C) 

Övriga närvarande 
Ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 
Torbjörn Löfgren (KV) 
Närvarar på distans  

Övriga deltagare 
Namn Paragrafer Befattning 
Lovisa Hillbom 10 Socialsekreterare 
Claudia Forsberg  Verksamhetschef IFO 
Lena Isokivelä  Förvaltningschef 
Nikola Jevtic  Kommunsekreterare 
Gunvor Pettersson  Sekreterare 
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 Omsorgsnämnden 
 2021-03-02  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

ON § 9 Godkännande av dagordning 
 

Beslut 
Utsänd dagordning fastställs att gälla med följande ändring: 
 
Utgår: 
 Punkt nr 8, Effektiv och nära vård. 
 
____________________ 
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 Omsorgsnämnden 
 2021-03-02  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

ON § 10 Handlingsplan 2021-2023 för våld i nära relation 
Diarienr 
2021/7.750 Beslut 

Omsorgsnämnden godkänner den reviderade handlingsplanen för våld i nära 
relation. Dessutom föreslår arbetsutskottet nämnden besluta att uppföljning 
av handlingsplanen redovisas två gånger per år. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Den tidigare handlingsplanen för våld i nära relation antogs 2016. Under 
2020 har handläggare vuxen tillsammans med verksamhetschef IFO sett 
över handlingsplanen för att förebygga, kartlägga och motverka våld i nära 
relationer. Handlingsplanen anger även mål för att utveckla och 
kvalitetssäkra det arbete som bedrivs i enlighet med Socialstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer (SOFS 2014:4).  
 
Verksamhetschef IFO Claudia Forsberg och socialsekreterare Lovisa 
Hillbom informerar om handlingsplanen.   

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från Claudia Forsberg, daterad 

2021-02-05. 
 Förslag till Handlingsplan 2021-2023, Våld i nära relation. 
 
Barnperspektivet 
 Ökad kunskap och medvetenhet om våld i nära relation är av stor vikt 
 för barnets bästa. 
 
____________________ 
 
 

 
Beslutet lämnas till 
 Verksamhetschef IFO, C Forsberg 
 Socialsekreterare L Hillbom 
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 Omsorgsnämnden 
 2021-03-02  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

ON § 11 Delgivning av övriga paragrafer i arbetsutskottets 
protokoll 2021-02-16 

 
Beslut 
Övriga paragrafer i arbetsutskottets protokoll från 2021-02-16 anses 
delgivna. 
 
_____________________ 
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 Omsorgsnämnden 
 2021-03-02  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

ON § 12 Mål och budget 2020 med plan för 2021-2023, 
Årsbokslut 

Diarienr 
ON 
2020/7.704 

Beslut 
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av Mål och budget 2020 med 
plan för 2021-2023.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Nämnden har på totalen ett betydande underskott gentemot budget. Den 
största avvikelsen finns inom Vård- och omsorg och då i form av högre 
personalkostnader än budgeterat. Samtliga verksamheter inom nämndens 
ansvarsområde har varit starkt påverkade av pandemin med ett tidigt utbrott 
på vård- och omsorgsboendet i mars och en periodvis utbredd samhälls-
smitta under året. Verksamheterna har periodvis haft en hög sjukfrånvaro. 
Detta ihop med resurskrävande arbetssätt för att förhindra smittspridning 
och stängning av verksamheter har påverkat verksamheternas möjligheter 
att vidta åtgärder för att minska sina kostnader, därför slutar också året med 
ett betydande underskott. I resultatet för helåret har nämnden blivit 
kompenserad för 91,4% av sina direkta merkostnader för pandemin fram till 
och med november 2020. 
 
Individ- och familjeomsorgen har vid årsredovisningen på totalen en 
avvikelse mot budget. Övergripande administration IFO, stödboende samt 
bistånd och försörjningsstödsenheten går med överskott. Öppenvården har 
ett mindre underskott och Barn och familj står för den största negativa 
avvikelsen. 
 
Vård- och omsorg har, precis som man prognostiserat, ett betydande 
underskott vid årets slut. 
Flera av verksamheterna gick in i 2020 med ett prognostiserat underskott på 
personalkostnader varvid man planerat att genomföra ett antal åtgärder för 
att få budgeten i balans. Den pågående pandemin har däremot påverkat 
verksamhetens möjligheter att genomföra de åtgärder som planerats för att 
få en budget i balans och därför slutar året med ett betydande underskott. 
Funktionshinderomsorgen är det verksamhetsområde inom vård- och 
omsorg som har ett positivt årsresultat. 
 
De mål och målvärden som nämnden har kopplat till verksamheternas 
kostnad i jämförelse med andra bedöms inte uppnås. Övriga mål uppnås 
eller har en mindre avvikelse gentemot målvärdet. 
 
Årsredovisningen innehåller också en redogörelse för de interkontroll-
moment som genomförts samt eventuella planerade åtgärder utifrån dessa. 
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 Omsorgsnämnden  
 2021-03-02 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från förvaltningschef Lena 
 Isokivelä, daterad 2021-02-23. 
 Årsredovisning för Omsorgsnämnden 2020. 
 
____________________ 
 

 
Beslutet lämnas till 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef L Isokivelä 
Ekonom S Spjuth 

7



 Omsorgsnämnden 
 2021-03-02  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

ON § 13 Mål och budget 2021 med plan för 2022-2024 
Diarienr 
ON 
2020/8.704 

Beslut 
Nämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Lena Isokivelä informerar om förvaltningens arbete med 
handlingsplanerna för de olika verksamheterna. 
 
_____________________ 
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 Omsorgsnämnden 
 2021-03-02  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

ON § 14 Delegationsbeslut för december 2020 och januari 2021 
 

Beslut 
Redovisning av delegationsbeslut för december 2020 och januari 2021 
godkänns och läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen redovisar delegationsbeslut tagna under december 2020 och 
januari 2021. 
 
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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 Omsorgsnämnden 
 2021-03-02  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

ON § 15 Information från nämndens olika verksamhetsområden 
 

Beslut 
Nämnden tackar för informationen. 
 
Förvaltningschef Lena Isokivelä: 
Lena informerar om; 
- Vård- och omsorgschef Cecilia Wadestig är frånvarande på heltid en tid 
 framåt. En extra resurs är anlitad för att stötta upp verksamheten. Hon 
 är bland annat ett stöd i förändringsarbetet med handlingsplanen. 
- En ny hemtjänstorganisation har startats upp. Det är numer två 
 hemtjänstområden, Skutskär och Älvkarleby. En av de tre nuvarande 
 enhetscheferna får ansvar för ett nytt verksamhetsområde nämligen 
 bemanningen, larmpatrull samt poolen. 
- Region Uppsala har tecknat ett hyresavtal med kommunen om att nyttja 
 Tallmons lokaler för vaccinering. Vaccinationerna planeras att starta i 
 mitten av mars 2021. 
- Rutiner för jourtelefon kommer att uppdateras. 
 
Verksamhetschef IFO Claudia Forsberg: 
- Det pågår ett intensivt arbete med ett högriskärende på individ- och 
 familjeomsorgen. Stabsorganisationen är aktiverad kring detta ärende. 
 
____________________ 
Beslutet lämnas till 
Förvaltningschef L Isokivelä 
Verksamhetschef IFO C Forsberg 
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 Omsorgsnämnden 
 2021-03-02  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

ON § 16 Information och rapportering från uppdrag i arbets-
utskott och nämnd 

 
Beslut 
 
Ingen information fanns att delge nämnden denna gång. 
 
____________________ 
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 Omsorgsnämnden 
 2021-03-02  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

ON § 17 Rapporter och meddelanden 
 

Rapporter 
- Uppföljning av verkställigheten av beslut tagna i arbetsutskott och 
 nämnd. 
- Årsplanering 2021. 
- Körapport för boenden. 
 
Meddelanden 
- Kommunfullmäktige 2020-11-25 § 103, beslut att anse motion om 
 sociala relationsskapande insatser för att bryta ofrivillig ensamhet 
 besvarad med omsorgsförvaltningens yttrande. 
- Kommunfullmäktige 2020-11-25 § 104, beslut att avslå Älvkarlebyhus 
 hemställan om ett årligt kommunalt bidrag till trygghetsvärd och 
 gemensamhetslokaler i det planerade nya trygghetsboendet i Skutskär. 
 Beslutet motiveras med att behovet av kommunala subventioner till 
 denna boendeform i dagsläget inte tillräckligt tydligt kan påvisas. 
- Kommunfullmäktige 2020-11-25 § 108, beslut att fördelning av budget 
 2020 mellan omsorgsnämnden och utbildningsnämnden är följande: 
 Omsorgsnämnden 216 555 tusen kronor och Utbildningsnämnden 
 236 481 tusen kronor. 
- Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Beslut att avsluta ärendet 
 ”Tillsyn av stödboende  för barn och unga vid stödboende Vega i 
 Älvkarleby kommun”. 
- Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Beslut att avsluta ärendet 
 ”Tillsyn av förutsättningar för att ge medicinsk vård och behandling till 
 personer med covid-19 som bor på särskilda boenden för äldre i 
 Älvkarleby kommun”. 
- Socialstyrelsens beslut om statsbidrag till regioner och kommuner för 
 2020 (omgång 2) att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och 
 sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19. 
 Älvkarleby kommun beviljas 4 506 419 kronor i statsbidrag för 2020 
 avseende merkostnader. 
 
____________________ 
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 Omsorgsnämnden 
 2021-03-02  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

ON § 18 Övriga frågor 
Diarienr 
2021/11.759 Beslut 

Frågorna tas upp på arbetsutskottets sammanträde 2021-03-23. 

Sammanfattning av ärendet 
Eva Sidekrans (M) önskar svar på följande frågor gällande kostnader för 
Nätverkshuset: 
- Hyra 
- Löner 
- Inköpta externa tjänster  
- Kompetensutbildningar 
 
____________________ 
Beslutet lämnas till 
Förvaltningschef L Isokivelä 
Verksamhetschef IFO C Forsberg 
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