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Datum då anslaget sätts upp
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2021-02-02

Underskrift
Utdragsbestyrkande

1

Omsorgsnämnden
2021-02-02

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

Paragrafer

Övriga närvarande
Ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Anna-Karin Lidberg (S)
Sigrid Bergström (V)
närvarar på distans
Ann-Charlotte Ågren (L)
Torbjörn Löfgren (KV)
närvarar på distans
Övriga deltagare
Namn
Peter Hammarberg
närvarar på distans
Sandra Spjuth
närvarar på distans
Annelie Backström
närvarar på distans
Lena Isokivelä
Nikola Jevtic
Gunvor Pettersson

Ordförandens
signatur

Paragrafer

Paragrafer

Befattning

2

Ekonomichef

2

Ekonom

2

Redovisningsekonom
Förvaltningschef
Kommunsekreterare
Nämndsekreterare

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

2

Utdragsbestyrkande

Sida
2

Omsorgsnämnden
2021-02-02

ON § 1

Godkännande av dagordning
Beslut
Utsänd dagordning fastställs att gälla med följande ändring:
Utgår:
 Punkt nr 7, Delegationsbeslut för december 2020.
 Punkt nr 11, Övriga frågor.
____________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Omsorgsnämnden
2021-02-02

ON § 2

Workshop

Diarienr
ON
2020/8.704

Beslut
Omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att:
- Ta fram en sammanställning av handlingsplaner för en budget i balans
2021.
- Redovisa förvaltningens bedömning av riskerna för åtgärderna i
handlingsplanen.
- Titta på kostnaden av att bryta hyreskontrakten gällande Fyrklövern och
Gläntorna.
- Utreda vad de tomma ytorna på Tallmon kan användas till.
Uppdragens status redovisas på nämndens sammanträde 2021-03-02.
Sammanfattning av ärendet

Ekonomichef Peter Hammarberg, redovisningsekonom Annelie Backström
och ekonom Sandra Spjuth ger en sammanfattning från budgetkickoffen
som hölls 2021-01-27.
De gick igenom vilka framtida utmaningar kommunerna har framöver,
kommunfullmäktiges mål som nämnden har att arbeta efter samt mall för
prioriteringsunderlag 2022.
I mallen för prioriteringsunderlag 2022 som ska tas fram under våren 2021
ingår även en tidplan för budgetarbete 2022 som sker under våren 2021.
____________________
Beslutet lämnas till

Kommunstyrelsen
Förvaltningschef L Isokivelä
Ekonom S Spjuth

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Omsorgsnämnden
2021-02-02

ON § 3

Taxor och avgifter för Omsorgsnämnden

Diarienr
ON
2021/3.706

Beslut
Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att fastställa det bifogade
förslaget till Taxor och avgifter för Omsorgsförvaltningen. Taxorna ska
årligen räknas upp utifrån de index som framgår i förslaget samt enligt
riktlinjerna för avgiftssystemet inom Omsorgsförvaltningens verksamheter.
Sammanfattning av ärendet

Om du bor på ett boende, behöver hjälpmedel eller andra vårdinsatser tar
kommunen ut vissa avgifter. Hur mycket du betalar beror bland annat på din
inkomst och bostadskostnad men även andra kostnader kan påverka din
avgift.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-12 § 80, att ansvarig nämnd årligen
verkställer omräkningen av taxor enligt förordningen. Enligt beslutet krävs
inte att ärendet tas upp i fullmäktige annat än om förändringar i
förordningen sker. Tidigare har dokumentet för taxor och avgifter för
Omsorgsnämnden haft tidsbegränsade avgifter vilket innebär att dokumentet
behöver tas upp i Kommunfullmäktige även i år. I förslaget till nya taxor
och avgifter för 2021 har detta ändrats och taxorna har enbart ett från och
med datum. Omsorgsnämnden kommer i de fall där nya typer av avgifter
skapas lyfta dessa till Kommunfullmäktige övriga revideringar kommer
hanteras av Omsorgsnämnden.
Förvaltningen föreslår att de fastställda taxorna och avgifterna för
Omsorgsförvaltningen nu revideras och förändringarna som föreslås är
följande:
- Nytt belopp för högkostnadsskydd gällande 2021 utifrån prisbasbeloppet.
- I tidigare dokument finns det sakfel gällande åldersgruppen som har en
höjning av minibeloppet med 10%. Tidigare har det stått 65 år men det
rätta är att det gäller upp till 61 års ålder.
- Ny information om egenavgifter som tas ut av Individ och familjeomsorgen
- Ny avgift Boendeavgift som tas ut vid beslut om korttidsboende i
avvaktan på verkställt boende. Vid denna typ av boende omfattas inte
avgiften av hyreslagen. Vi föreslår att avgiften beräknas som 55,39% av
1/12 av prisbeloppet. År 2021 motsvarar beloppet 2 197.- per kalendermånad.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Omsorgsnämnden
2021-02-02

- Förvaltningen föreslår att avgiften för kost vid korttidsboende höjs så att
den per dygn motsvarar 1/31 del av månadsavgiften för kost vid vårdoch omsorgsboende. Avgiften har inte höjts i samma takt som månadsavgiften för vård-och omsorgsboende. Avgiften för kost vid korttidsboende har varit 99 kronor per dygn i ett antal år bakåt i tiden.
- Timtaxan för hemtjänstavgiften beräknas med 90 % av kommunens
självkostnad föregående år enligt KPB, Kostnad Per Brukare. Taxan
räknas om årligen efter utfall föregående år, för 2021 års timtaxa används
utfall 2019. Som underlag för kommunens självkostnad har Ensolutions
beräkning, kostnad per hemtjänsttimme, använts.
- Ny beräkning för beredningsavgift för måltider. Konsumentverkets
referensvärden för livsmedelskostnader ligger till grund för kostnader för
mat som ska täckas av minimibeloppet. Nytt för 2021 är att konsumentverket inte presenterar några belopp för personer som är 75 år och äldre.
De schabloniserade kostnader för kost som ingår i minimibeloppet är
framräknade för personer som är 61 år och äldre. Beloppet för år 2021 är
något lägre än förra året. Beloppet för år 2021 är 2 470 kronor/månad.
Kommunen tar ut en månadsavgift för måltider vid boende i vård och
omsorgsboende som år 2021 är 3 770 kronor/månad. Kommunen har en
råvarukostnad (livsmedelkostnader) som i år är 2470 kronor/månad.
Mellanskillnaden mellan kommunens månadsavgift för måltider
(3770kr/månad) och råvarukostnaden (2470 kronor/månad) är beredningsavgiften (tillagningskostnaden) som 2021 blir 1300 kronor per månad vid
helpension vid vård och omsorgsboende.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från enhetschef Cecilia Vainio,
daterad 2021-01-14.
Förslag till taxor och avgifter för Omsorgsnämndens verksamheter.

____________________
Beslutet lämnas till

Kommunfullmäktige
Enhetschef C Vainio
Förvaltningschef L Isokivelä
Ekonom S Spjuth

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Omsorgsnämnden
2021-02-02

ON § 4

Delgivning av övriga paragrafer i arbetsutskottets
protokoll 2021-01-19
Beslut
Övriga paragrafer i arbetsutskottets protokoll från 2021-01-19 anses
delgivna.
_____________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Omsorgsnämnden
2021-02-02

ON § 5

Remiss från Gästrike Återvinnare av förslag till ny
Kretsloppsplan för Älvkarleby kommun

Diarienr
ON
2020/67.439

Beslut
Omsorgsnämnden antar förvaltningens förslag till synpunkter och
översänder dessa till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet

Omsorgsnämnden har av kommunstyrelsen getts möjlighet att komma med
synpunkter på den föreslagna kretsloppsplanen för Älvkarleby kommun.
Kommunalförbundet Gästrike återvinnare har tillsammans med Gävle,
Sandviken, Ockelbo, Hofors och Älvkarleby kommuner tagit fram förslag
till nya Kretsloppsplaner för kommunerna. Kommunstyrelsen kommer efter
att ha hämtat in synpunkter från berörda nämnder sammanställa ett svar på
remissen för Älvkarleby kommun. Kretsloppsplanen är ett lagstadgat
dokument, som i lagtexten kallas avfallsplan. Den är en viktig del i arbetet
för en hållbar utveckling. Målsättningen är att kretsloppsplanen skall antas
av kommunfullmäktige i maj 2021.
I remissmissivet från Gästrike återvinnare ställs frågor om synpunkter på
planens struktur, målen samt genomförandet. Förslaget till synpunkter är
därför rubricerade utifrån detta.
Synpunkter på målen

 De fem målområdena är relevanta och förståeligt formulerade. De är
konkreta men ändå inte detaljstyrande.
 Det finns ett utrymme för verksamheterna att ta sig an målen utifrån dess
förutsättningar.
 De exempel på aktiviteter som Omsorgsnämnden verksamheter kan
arbeta med för att bidra till målen är relevanta och angelägna.
Genomförande och uppföljning av planen

 För att undvika målkonflikter behöver det tydliggöras hur detta dokument
förhåller sig till annan styrning.
 Det kan finnas utmaningar att få in kretsloppsperspektivet i verksamhetsplanerna då dessa på verksamhetsnivå framförallt fokuserar på kärnuppdraget för att uppfattas som relevanta.
 En framgångsfaktor för Omsorgsnämnden och dess verksamheter att
genomföra åtgärder enligt denna plan är att det finns ekonomiska
förutsättningar för detta.
 Uppföljningen behöver hållas enkel och göras i samband med annan
rapportering.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Omsorgsnämnden
2021-02-02

Text och innehåll

 Planen är välformulerad och enkel att ta till sig.
 Nycklar till framgång, som beskriver viktiga aspekter för hur vi behöver
arbeta för att ta oss mot målen är relevanta.
 Inspirationsbanken är ett utmärkt verktyg för att hjälpa verksamheterna
att komma igång med arbetet och finna aktiviteter som är relevanta.
Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från förvaltningschef Lena
Isokivelä, daterad 2021-01-24.
 Kretsloppsplan för Älvkarleby kommun 2021-2025.
 Bilaga: Exempel från inspirationsbanken.
Barnperspektivet
 Beaktas i kretsloppsplanen.
___________________
Beslutet lämnas till

Kommunstyrelsen
Förvaltningschef L Isokivelä

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Omsorgsnämnden
2021-02-02

ON § 6

Information från nämndens olika verksamhetsområden
Förvaltningschef Lena Isokivelä redovisar i ett nyhetsbrev från Omsorgsförvaltningen om vad som är på gång och vad som händer inom de olika
verksamheterna i förvaltningen.
Dessutom informerar Lena om:
- Verksamheterna arbetar med handlingsplaner för en budget i balans. De
kommer att redovisas på nämndens sammanträde 2021-03-02.
- Vaccination pågår. Vi följer planen i Älvkarleby kommun. Fas 1 håller på
att avslutas och fas 2 har påbörjats. Tallmon är klar med båda
vaccinationerna. En mycket hög andel av personalen har vaccinerat sig.
Det är mycket arbete och logistik för att få det att fungera men alla
hjälper till för att få det att gå så smidigt som möjligt .
- Det finns inget pågående smittutbrott i verksamheterna.
- De är nu fullt bemannade på individ- och familjeomsorgen.
____________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Omsorgsnämnden
2021-02-02

ON § 7

Information och rapportering från uppdrag i arbetsutskott och nämnd
Ingen information fanns att delge nämnden denna gång.
____________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Omsorgsnämnden
2021-02-02

ON § 8

Rapporter och meddelanden
Rapporter

- Uppföljning av verkställigheten av beslut tagna i arbetsutskott och
nämnd.
- Årsplanering 2021.
- Körapport för boenden.
____________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

