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 Omsorgsnämnden Sida 
 2020-10-06 2 
  
 
  

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutande 
Ledamöter 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 
Jenny Dahlberg (S)  
Caroline Liberg (S)  
Hannele Kumpulainen (S)  
Agneta Lundgren (C)  
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) 

Övriga närvarande 
Ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 
Rose-Marie Westerholm (S)    
Sigrid Bergström (V)  
Ola Lindberg (MP)  
Ann-Charlotte Ågren (L)  
Maria Vesslén (KV)  

Övriga deltagare 
Namn Paragrafer Befattning 
Christina Andersson 54 Enhetschef barn och familj 
Claudia Forsberg  Verksamhetschef IFO 
Lena Isokivelä  Förvaltningschef 
Gunvor Pettersson  Sekreterare 
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 Omsorgsnämnden 
 2020-10-06  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

ON § 52 Godkännande av dagordning 
 

Beslut 
Utsänd dagordning fastställs att gälla med följande tillägg och ändring: 
 
Utgår: 
  Punkt nr 10, Revidering av delegationsordning för Omsorgsnämnden. 
 
____________________ 
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 Omsorgsnämnden 
 2020-10-06  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

ON § 53 Anmälan av delegationsbeslut och beslut tagna med 
kompletterande beslutsrätt 

 
Beslut 
Samtliga ärenden anses anmälda. 

 
Sammanfattning av ärendet 
1. Beslut om omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU av xxx. 
 Beslutet taget 2020-09-18 av Eva Sidekrans. 
 
2. Beslut om omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU av xxx. 
 Beslutet taget 2020-09-18 av Eva Sidekrans. 
 
2. Beslut om omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU av barnet 
 xxx.   
 Beslutet taget 2020-09-22 av Jenny Dahlberg. 
 
____________________ 
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 Omsorgsnämnden 
 2020-10-06  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

ON § 54 Yttrande till Riksdagens Ombudsmän (JO) gällande 
handläggning av ärenden enligt LVU, dnr 2869-2020 

 
Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och 
översänder detta till Riksdagens Ombudsmän (JO). 
 
Omsorgsnämnden beslutar även att ge förvaltningen i uppdrag att till 
nämndens sammanträde 2020-11-03 återkomma med en uppföljning av hur 
”Rutin för uppföljning av ärenden där konsult varit anlitad” är implemen-
terad. 

Sammanfattning av ärendet 
Riksdagens Ombudsmän (JO) har skickat en remiss med begäran om 
yttrande till Omsorgsnämnden. Ärendet gäller xxx:s överklagan av 
socialtjänstens handläggning av x:s och x:s ärenden enligt lagen med 
särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. 
 
Beslutsunderlag 
 Remiss från Riksdagens Ombudsmän (JO), daterad 2020-06-09. 
 Yttrande från Christina Andersson, enhetschef barn och familj, daterad 
 2020-09-08. 
 
____________________ 
Beslutet lämnas till 
Riksdagens Ombudsmän (JO) 
Individ- och familjeomsorgen 
Verksamhetschef IFO C Forsberg 
Enhetschef barn och familj, C Andersson 
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 Omsorgsnämnden 
 2020-10-06  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

ON § 55 Remiss, motion från Marianne Nygren (KD) om sociala 
relationsskapande insatser för att bryta ofrivillig 
ensamhet 

Diarienr 
ON 
2020/44.709 

Beslut 
Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen  
besvarad med omsorgsförvaltningens yttrande.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Omsorgsnämnden har av kommunfullmäktigen fått att besvara en motion 
från Marianne Nygren, Kristdemokraterna, om sociala relationsskapande 
insatser för att bryta ofrivillig ensamhet. 
 
Ofrivillig ensamhet är precis som Marianne Nygren, Kristdemokraterna, 
skriver i sin motion, ett samhällsproblem och något som kan drabba vem 
som helst oavsett ålder och bakgrund och när som helst under livet. Och 
även om ensamhet är något man kan känna till och från under livets skeden, 
påvisar forskningen att det är bland barn och unga samt bland äldre som det 
är mest utbrett. På kommunens vård- och omsorgsboende, Tallmon, finns 
utpekade resurser i form av teamledare som har ett särskilt uppdrag att 
identifiera behov av och planera för aktiviteter som främjar socialt 
umgänge.  
 
I omsorgsnämndens riktlinje för handläggning framgår att om den enskilde 
är i behov av sociala aktiviteter för att upprätthålla eller förebygga att andra 
funktioner minskar har handläggarna möjlighet att efter behovsprövning 
bevilja social aktivitet/samvaro. 
 
Förvaltningen har i år, 2020, rekvirerat ett statsbidrag som lyder under 
rubriken: Motverka ensamhet bland äldre och öka kvaliteten i vården och 
omsorgen om personer med demenssjukdom. Dessa medel har möjliggjort 
att göra riktade insatser. Bland annat har pengarna använts till att utrusta 
Tallmons vård- och omsorgsboende med träningsredskap och utrustning 
som skall vara lämpliga för seniorer och eller personer i rehabilitering samt 
för att förebygga ohälsa på Tallmon och i ordinärt boende. Ambitionen är att 
erbjuda träning i mindre grupper med möjlighet att fika tillsammans efteråt, 
för social gemenskap och som främjar både fysisk och psykisk hälsa.  
 
Delar av medlen används till att inrätta en tillfällig Volontärsamordnar-
tjänst under sex månader. Denna tjänst är tillfällig då medlen är tillfälliga. 
Men en förhoppning som finns är att sociala relationer skall ha hunnit 
skapas under denna tid som kan leva vidare även efter de sex månaderna.  
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 Omsorgsnämnden  
 2020-10-06 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från verksamhetsutvecklare 

Karin Östblom, daterad 2020-09-11. 
 Yttrande med svar på motion om sociala relationsskapande insatser för 

att bryta ofrivillig ensamhet, verksamhetsutvecklare Karin Östblom, 
daterad 2020-09-08. 

 Remiss från kommunstyrelsen, motion från Marianne Nygren (KD) om 
sociala relationsskapande insatser för att bryta ofrivillig ensamhet. 

 
____________________ 

 
Beslutet lämnas till 
 Kommunfullmäktige 
 Förvaltningschef L Isokivelä 
 Verksamhetsutvecklare K Östblom 
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 Omsorgsnämnden 
 2020-10-06  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

ON § 56 Remiss från Kommunstyrelsens arbetsutskott gällande 
hemställan från Älvkarlebyhus AB om medverkan till 
trygghetsboende 

Diarienr 
ON 
2020/34.299 

Beslut 
Omsorgsnämnden ställer sig bakom förvaltningens skrivelse och överlämnar 
den som sitt svar till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Omsorgsnämnden har av kommunstyrelsens arbetsutskott (KS 219/64) fått 
en fråga om hur nämnden ser på behovet av ytterligare trygghetsboende i 
Skutskär samt kommunens eventuella medverkan i ett sådant. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott vill ha omsorgsnämndens ställnings-
tagande inför att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige tar ställning till 
Älvkarlebyhus hemställan om ekonomiskt bidrag till trygghetsvärd samt 
gemensamhetslokaler för ett trygghetsboende om 40 lägenheter i centrala 
Skutskär. 
I Skutskärs centrum finns sedan tidigare Fyrklöverns seniorboende med 63 
lägenheter för personer som är 65 år och äldre. Fyrklövern är i sin 
utformning att betrakta som ett trygghetsboende där tillgängligheten är hög 
och det finns gemensamhetsutrymmen. När Fyrklövern startades var det ett 
biståndsbedömt servicehus där platserna fördelades av kommunen. 
Älvkarleby kommun liksom en stor del av övriga kommuner avskaffade de 
biståndsbedömda servicehusen i början av 2000 – talet.  

Behovet 
Omsorgsnämnden konstaterar att den kommunala bostadsförsörjningsplanen 
från 2015 inte innehåller någon analys av behovet av trygghetsboenden. Det 
finns heller inget annat framtaget dokument på lokal nivå där behovet av 
denna typ av bostäder är beskrivet. På nationell nivå är kunskapsläget om 
effekterna och behovet av trygghetsboende relativt obeforskat. Dock är det 
sedan ett antal år tillbaka tydligt att det är det en strävan hos många 
kommuner att öka antalet trygghetsboenden.  
Den demografiska utvecklingen med allt fler äldre, vilka ofta bor i småhus 
som inte är anpassade, ger vid handen att det sannolikt finns behov av 
tillgängliga bostäder. Huruvida det behovet tillgodoses bäst med ytterligare 
ett trygghetsboende i Skutskär eller med fler tillgängliga lägenheter i 
flerbostadshus är för nämnden svårt att bedöma.  
Om kommuninnevånarna i större omfattning bor i tillgängliga bostäder är 
det sannolikt att det bidrar till möjligheten för den enskilde att leva ett 
självständigt liv. Vilket i förlängningen bidrar till en minskad konsumtion 
av samhällets totala tillgängliga resurser.  
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 Omsorgsnämnden  
 2020-10-06 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

Om ett nytt trygghetboende byggs i centrala Skutskär kommer de som bor 
där och som är i behov av stöd i sin dagliga livsföring att erhålla det från 
omsorgsnämndens verksamheter.  
Omsorgsnämnden vill även tillägga att den i sitt reglemente och följaktligen 
heller inte i sin budgetram har utrymme eller uppdrag att finansiera eller 
verkställa trygghetsvärdskapet i trygghetsboenden samt finansiera 
hyresgästers gemensamhetslokaler. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från förvaltningschef Lena 

Isokivelä, daterad 2020-09-15. 
 Remiss från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-19 § 66. 
 Tjänsteskrivelse från utredare Erik Klippmark, daterad 2020-04-27. 
 Hemställan från Älvkarlebyhus AB, daterad 2019-12-06. 
 
____________________ 

 
Beslutet lämnas till 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 Förvaltningschef L Isokivelä 
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 Omsorgsnämnden 
 2020-10-06  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

ON § 57 Budget 2020 med plan för 2021-2023, tertialrapport 2 
Diarienr 
ON 
2020/7.704 

Beslut 
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delårsrapport för 
Omsorgsnämnden 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Lena Isokivelä redovisar delårsrapport för omsorgs-
nämnden samt status på förvaltningens åtgärder för att ytterligare minska 
underskottet. 
 
Utfallet visar på ett prognostiserat underskott på 18 833 tkr. 
Detta är ett förbättrat resultat sedan förra månaden med ca 9 000 tkr varav  
5 200 tkr är ersättning för merkostnader kopplade till pandemin. 
Resterande förbättringar avser minskade kostnader främst på vård- och 
omsorgsboende Tallmon, funktionshindradeomsorgen samt försörjnings-
stöd.” 
 
Beslutsunderlag 
 Delårsrapport för Omsorgsnämnden 2020. 
 
____________________ 
Beslutet lämnas till 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef L Isokivelä 
Ekonom S Spjuth 
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 Omsorgsnämnden 
 2020-10-06  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

ON § 58 Mål 2021-2024 för Omsorgsnämnden 
Diarienr 
ON 
2020/8.704 

Beslut 
Förvaltningen får i uppdrag att sammanställa förslagen och redovisa dessa 
på nämndens sammanträde 2020-11-03. 

Sammanfattning av ärendet 
Arbetsutskottet beslutade 2020-09-23 § 106 att ge förvaltningen i uppdrag 
att ta fram underlag till nämndens sammanträde 2020-10-06. 
 
Förvaltningschef Lena Isokivelä redovisar förslag till mål 2021 för 
Omsorgsnämnden med utblick mot 2024 kopplat till kommunfullmäktiges 
mål i de olika målområdena. 
 
Omsorgsnämnden arbetar med förslagen och dokumenterar synpunkter och 
önskemål om målförändringar.  
 
Beslutsunderlag 
 Förslag till mål och målvärden för Omsorgsnämnden 2021 med utblick 
 mot 2024. 
 
____________________ 
Beslutet lämnas till 
Förvaltningschef L Isokivelä 
Ekonom S Spjuth 
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 Omsorgsnämnden 
 2020-10-06  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

ON § 59 Delgivning av övriga paragrafer i arbetsutskottets 
protokoll 2020-09-23 

 
Beslut 
Övriga paragrafer i arbetsutskottets protokoll från 2020-09-23 anses 
delgivna. 
 
____________________ 
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 Omsorgsnämnden 
 2020-10-06  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

ON § 60 Delegationsbeslut för september 2020 
 

Beslut 
Redovisning av delegationsbeslut för september 2020 godkänns och läggs 
till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen redovisar delegationsbeslut tagna under september månad 
2020. 
 
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 
 2020-10-06  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

ON § 61 Sammanträdesplan för Omsorgsnämnden år 2021 
 

Beslut 
Omsorgsnämnden godkänner förslaget till sammanträdesplan för 
Omsorgsnämnden år 2021. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen redovisar förslag till sammanträdesplan för Omsorgsnämnden 
2021. 
 
Arbetsutskott Nämnd 
7 januari (IFO)  
19 januari 2 februari 
16 februari 2 mars 
23 mars 7 april 
27 april 11 maj 
25 maj 8 juni 
15 juni (IFO) 
6 juli (IFO) 
3 augusti (IFO) 
23 augusti 7 september 
21 september 5 oktober 
19 oktober 2 november 
23 november 7 december 
14 december (IFO) 

 
Beslutsunderlag 
 Förslag till sammanträdesplan för år 2021. 
 
____________________ 
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 Omsorgsnämnden 
 2020-10-06  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

ON § 62 Information från nämndens olika verksamhetsområden 
 

Beslut 
Omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att inför beslut i individ-
ärenden säkerställa att ledamöter delges relevant information från tidigare 
utredningar i ärendet. 

 
Förvaltningschef Lena Isokivelä: 
- Information från extra insatt HSVO-möte med anledning av tendenser av 
 en ökad smittspridning av Covid-19. 
 Regionen håller en presskonferens med anledning av detta i morgon 
 2020-10-07 kl 15.30. 
- På förekommen anledning har förvaltningen undersökt lagligheten för 
 ledamöter att behålla sekretesshandlingar efter att ärendet behandlats. 
 Förvaltningens rekommendation är att alla handlingar samlas in efter 
 sammanträdet och destrueras på ett säkert sätt. 
 
____________________ 

 
Beslutet lämnas till 
 Verksamhetschef IFO C Forsberg 
 Enhetschef barn och familj C Andersson 
 1:e socialsekreterare T Göterfors Lichota 
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 Omsorgsnämnden 
 2020-10-06  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

ON § 63 Information och allmän rapportering från uppdrag i 
arbetsutskott och nämnd 

 
Ingen information fanns att delge nämnden denna gång. 
 
____________________ 
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 Omsorgsnämnden 
 2020-10-06  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

ON § 64 Rapporter och meddelanden 
 

Rapporter 
- Uppföljning av verkställigheten av beslut tagna i arbetsutskott och nämnd 
- Årsplanering 2020 
- Statistik första och andra tertialen 2020 från Socialjouren Uppsala län 
- Svar på fråga till förvaltningen från Eva Sidekrans (M) – Förordnande av 
 biträde 
- Svar på fråga från Annemon Piper (KV) – Omtankesamtal vid 
 sjukfrånvaro 
- Svar på fråga från Annemon Piper (KV) – Anhöriganställning, möjlighet 
 vid vissa tillfällen 
 
Meddelanden 
- Arbetsmiljöverkets beslut att avsluta ärendet gällande förbud och 
 föreläggande med vite vid användning av ej godkänd skyddsutrustning 
 vid Tallmons vård- och omsorgsboende. 
 
____________________ 
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