
  

 Utdragsbestyrkande 
  

Protokoll för Omsorgsnämnden 
Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär 
Datum: 2020-11-03  
Tid: 09.00-11.15 

Justering  

Plats: Kommunhuset, Skutskär 
Datum: 2020-11-05 
  
Paragrafer: 65-75 
  

Sekreterare:   

 Gunvor Pettersson  

Ordförande:   

 Jenny Dahlberg  

Justerare:   

 Rose-Marie Westerholm  

 

 

ANSLAG / BEVIS 
Omsorgsnämndens protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på 
kommunens digitala anslagstavla. Protokollet förvaras i kommunhuset. 

 

Sammanträdesdatum 2020-11-03  
Datum då anslaget sätts upp   
Datum då anslaget tas ned   

Underskrift   

1



 Omsorgsnämnden Sida 
 2020-11-03 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)  
Anna Högberg (M)  
Mona Hansson (KV)  

Tjänstgörande ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot 
Anna-Karin Lidberg (S)  Gunn Johansson (C) 
Maria Vesslén (KV)  Eva Sidekrans (M) 
Rose-Marie Westerholm (S)  Kurt Törnblom (SD) 

Övriga närvarande 
Ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 
Ola Lindberg (MP)  

Övriga deltagare 
Namn Paragrafer Befattning 
Christina Andersson 66, 74 Enhetschef barn och familj 
Karin Östblom 74 Verksamhetsutvecklare 
Claudia Forsberg  Verksamhetschef IFO 
Lena Isokivelä  Förvaltningschef 
Gunvor Pettersson  Sekreterare 
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 Omsorgsnämnden 
 2020-11-03  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

ON § 65 Godkännande av dagordning 
 

Beslut 
Utsänd dagordning fastställs att gälla. 
 
___________________ 
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 Omsorgsnämnden 
 2020-11-03  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

ON § 66 IVO, tillsyn på barn och familj samt vuxna med miss-
bruksproblem, dnr 8.5-33128/2019 

Diarienr 
ON 
2020/51.759 

Beslut 
Omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande och 
översänder detta till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

 
Sammanfattning av ärendet 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomförde den 5-7 november 
2019 en tillsyn av Individ- och familjeomsorgen i Älvkarleby kommun. 
Granskningen omfattade ärenden rörande barn- och unga samt vuxna med 
missbruksproblematik. IVO begär med stöd av 13 kap. 5 § socialtjänstlagen 
(2001:453), SoL att nämnden redovisar sin inställning till den brist som 
framkommit. Följande brist har konstaterats:  
Utredning har inte alltid inletts utan dröjsmål när uppgift inkommit till 
nämnden om att barn kan ha utsatts för våld av en närstående eller ha 
bevittnat våld av eller mot en närstående.  
 
Redovisningen ska även innehålla de eventuella åtgärder som nämnden har 
vidtagit eller planerar att vidta för att komma till rätta med bristen samt 
uppgift om när åtgärderna genomfördes eller kommer att genomföras. 
Vidare önskas uppgifter om hur nämnden säkerställer att vidtagna åtgärder 
får önskad effekt i nämndens fortsatta handläggning av ärenden samt vem 
som ansvarar för åtgärderna.  
 
Yttrande 
IVO har i sin granskning uppmärksammat Omsorgsnämnden på att 
utredning inte alltid har inletts vid anmälningar om hot mellan närstående 
som har barn och/eller uppgifter om att barn kan ha utsatts för våld av 
närstående eller ha bevittnat våld av eller mot en närstående.  
 
Vid IVO:s återföring av tillsynen den 7 november 2019 lyfte inspektörerna 
denna iakttagelse, men då osäkerhet rådde om aktuell tillämpning av 
lagstiftningen ville IVO konsultera sina jurister för att få klarhet i frågan.  
I beslut från IVO den 7 september 2020 klargjorde IVO att utredning alltid 
ska inledas, även vid uppgifter om hot om våld mellan närstående med barn.  
Omsorgsnämnden ser allvarligt på de brister som IVO påtalat i sitt beslut. 
Verksamheten har sedan beslutet kom från IVO utan dröjsmål förtydligat 
rutinerna gällande orosanmälningar om våld till att utredning alltid ska 
inledas. Mottagningshandläggare och resterande arbetsgrupp är informerad 
om förtydligandet. 
 
Delegationsordningen är sedan 2020-04-01 ändrad vad gäller beslut om att 
inte inleda utredning. Tidigare låg beslutet på socialsekreterare i samråd 
med enhetschef, nu fattas beslutet av enhetschef eller förste social-
sekreterare. Detta för att säkerställa att arbetsledare/chef också ska vara del 
av beslutsprocessen.  
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 Omsorgsnämnden  
 2020-11-03 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

Dokumentationssystemet Treserva har även ändrats så att beslutsfattaren 
enligt ovan endast kan avsluta processen. 
 
För att följa upp och säkerställa att åtgärderna får önskat resultat kommer 
egenkontroll att ske i form av genomgång av kronpärmen (aktualiseringar 
som inte inleds) var tredje månad av ansvarig enhetschef, med start i slutet 
av oktober 2020. 
 
För att säkerställa arbetet löpande har en ny rutin införts från 2020-10-22 
där mottagnings-handläggare använder sig av en granskningsmall, som fylls 
i vid varje aktualiserat ärende, dör en av frågorna i mallen rör om det finns 
uppgifter om att ett barn kan ha utsatts för våld. 
 
Två gånger per år, maj och november, kommer en genomgång av rutin för 
aktualisering av ärenden att göras i personalgruppen av ansvarig enhetschef 
för att säkerställa att alla har god kännedom om rutinen. Introduktionsplanen 
för nyanställda uppdaterades 2020-10-26 gällande ovanstående rutin. 
  
En samlad redovisning av genomförda egenkontroller i samtliga verksam-
heter inom Omsorgsnämndens ansvarsområde redovisas årligen till nämnd. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från Claudia Forsberg, verksam-

hetschef IFO, daterad 2020-10-20. 
 IVO, beslut efter tillsyn, daterad 2020-09-04. 
 
Barnperspektivet 
 Orosanmälningar gällande våld och övergrepp mot barn är de 
 allvarligaste former av anmälningar som kan inkomma till en 
 socialtjänst och barnets bästa ska alltid sättas i främsta rum. 
 
____________________ 

Beslutet lämnas till 
Inspektionen för vård och omsorg 
Förvaltningschef L Isokivelä 
Verksamhetschef IFO C Forsberg 
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 Omsorgsnämnden 
 2020-11-03  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

ON § 67 Riktlinjer för samverkan mellan skola och socialtjänst i 
Älvkarleby kommun 

Diarienr 
ON 
2020/60.750 

Beslut 
Omsorgsnämnden antar förvaltningens förslag till riktlinje för samverkan 
mellan skola och socialtjänst i Älvkarleby kommun.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Barn som far illa eller riskerar att fara illa är ett gemensamt samhällsansvar 
och myndigheter har en särskild skyldighet att samverka. Detta regleras 
bland annat i skollagen och socialtjänstlagen. (29 kap. 13 § skollagen 
2010:800; 3 kap. 1 § samt 5 kap. 1a § socialtjänstlagen 2001:453). Genom 
samverkan mellan berörda parter möjliggörs upptäckt och tidiga och 
adekvata insatser samt ett effektivt resursutnyttjande. 
 
Socialtjänsten är beroende av sina samverkanspartners, där skolan är en av 
dem. Skolpersonalens kunskap om barnen är mycket viktig information för 
socialtjänsten när en barnavårdsutredning skall genomföras. 
 
Riktlinjen har tillkommit i samarbete mellan individ- och familjeomsorgen 
och utbildningsförvaltningen i Älvkarleby kommun för att tydliggöra och 
medvetandegöra om verksamheternas ansvar att på olika sätt samverka 
kring barn och unga i behov av stöd. 
 
Riktlinjen är av övergripande karaktär och svarar på syftet varför/vilka den 
gäller för och vad som ska uppnås. Respektive verksamhet tar fram rutiner, 
checklistor och arbetsbeskrivningar som i sin tur beskriver hur genom-
förandet ska gå till. 

  
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från förvaltningschef Lena 
 Isokivelä, daterad 2020-10-13. 
 Förslag till Riktlinje för samverkan mellan skola och socialtjänst i 
 Älvkarleby kommun. 
 
Barnperspektivet 
 Beaktas i riktlinjen.  
____________________ 

 
Beslutet lämnas till 
Utbildningsnämnden 
Förvaltningschef L Isokivelä 
Verksamhetschef IFO C Forsberg 
Verksamhetsutvecklare K Östblom 
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 Omsorgsnämnden 
 2020-11-03  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

ON § 68 Revidering av Omsorgsnämndens delegationsordning 
Diarienr 
ON 
2020/6.002 

Beslut 
Omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till revidering av 
delegationsordningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Omsorgsnämndens delegationsordning är i behov av uppdatering på flera 
punkter under rubriken delegat. 
Förslaget till revidering är rödmarkerat i bilagan. 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från verksamhetschef IFO, 
 Claudia Forsberg, daterad 2020-10-12. 
 Korrigeringsförslag. 

Barnperspektivet 
 Inte relevant i ärendet. 
 
___________________ 

 
Beslutet lämnas till 
Förvaltningschef L Isokivelä 
Verksamhetschef IFO C Forsberg 
Enhetschefer 
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 Omsorgsnämnden 
 2020-11-03  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

ON § 69 Budget 2020 med plan för 2021-2023, enkel budget-
uppföljning januari-september 2020 

Diarienr 
ON 
2020/7.704 

Beslut 
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av enkel budgetuppföljning för 
perioden januari-september 2020.  
 
Nämnden beslutar även att förvaltningen, i samband med budget-
uppföljning, redovisar en statusrapportering av åtgärdsplanen. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Lena Isokivelä redovisar budgetuppföljning för perioden 
januari-september 2020.  
Årsprognosen visar ett underskott om ca -19 654 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
 Enkel uppföljning för perioden januari-september 2020. 
 Handlingsplan. 
 
____________________ 

Beslutet lämnas till 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef L Isokivelä 
Ekonom S Spjuth 
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 Omsorgsnämnden 
 2020-11-03  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

ON § 70 Mål 2021 med plan för 2022-2024 
Diarienr 
ON 
2020/8.704 

Beslut 

Beslut 
Omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till mål och målvärden 
för Omsorgsnämnden 2020 med utblick mot 2024. 

Sammanfattning av ärendet 
På Omsorgsnämndens sammanträde 2020-10-06 arbetade nämnden med 
förslagen och dokumenterade synpunkter och önskemål om målföränd-
ringar.  
Nämnden beslutade även att ge förvaltningen i uppdrag att sammanställa 
förslagen och redovisa dessa på nämndens sammanträde 2020-11-03. 
 
Förvaltningschef Lena Isokivelä redovisar förslag till mål 2021, justerat 
efter nämnden synpunkter. 
Lena informerar att målen redovisas tre gånger per år i samband med 
genomgång av tertialrapporten. 
 
Beslutsunderlag 
 Förslag till mål och målvärden för Omsorgsnämnden 2020 med utblick 
 mot 2024, daterad 2020-10-22.  
 
____________________ 
 
Beslutet lämnas till 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef L Isokivelä 
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 Omsorgsnämnden 
 2020-11-03  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

ON § 71 Delgivning av övriga paragrafer i arbetsutskottets 
protokoll 2020-10-20 

 
Beslut 
Övriga paragrafer i arbetsutskottets protokoll från 2020-10-20 anses 
delgivna.  
 
_____________________ 
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 Omsorgsnämnden 
 2020-11-03  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

ON § 72 Delegationsbeslut för oktober 2020 
 

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

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen redovisar delegationsbeslut tagna under oktober 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 
 2020-11-03  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

ON § 73 Information från nämndens olika verksamhetsområden 
  

Förvaltningschef Lena Isokivelä: 
En andra våg av pandemin verkar vara på gång. Nya allmänna råd från 
Region Uppsala har kommit i och med en kraftig ökning av antalet covid-
smittade i Uppsala län. 
Förvaltningens fokus ligger på Tallmon och eventuella smittor där. Besök 
på Tallmon avråds och besöksförbud har införts på korttidsboendet. 
Stabsmöte hålls en gång i veckan. Kommunen är bättre rustad nu än i våras 
och materialmässigt ser läget ok ut.  
 
Verksamhetsutvecklare Karin Östblom informerar och redovisar hur 
förvaltningens ledningssystem är uppbyggt med processer, rutiner, 
arbetsbeskrivningar och checklistor. Alla processer ska gås igenom en gång 
per år för att säkerställa att systemet är aktuellt. 
 
Individ- och familjeomsorgen: 
Christina Andersson, enhetschef barn och familj, informerar om ny rutin vid 
anställning av konsulter samt om förvaltningens arbete med att ta fram en 
handbok för att öka andelen familjehem. 
Christina informerar även att hon sagt upp sin anställning i kommunen. 
 
Verksamhetschef Claudia Forsberg informerar att det är en arbetsmässigt 
ansträngd och tuff tid på enheten barn och familj, bland annat på grund av 
en ökning av orosanmälningar. 
En ny enhetschef på barn och familj har anställts. Hon börjar tjänstgöra 
2021-01-07.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
____________________ 

12



 Omsorgsnämnden 
 2020-11-03  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

ON § 74 Information och rapportering från uppdrag i 
arbetsutskott och nämnd 

 
Ingen information fanns att delge nämnden denna gång. 
 
____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________ 
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 Omsorgsnämnden 
 2020-11-03  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

ON § 75 Rapporter och meddelanden 
  

Rapporter: 
- Uppföljning av verkställigheten av beslut tagna i arbetsutskott och 
 nämnd. 
- Årsplanering 2020. 
- Körapport för boenden, daterad 2020-10-06. 
- Halvårsrapport för Konsument Gästrikland. 
- Rapportering av ej verkställda gynnande beslut. 
 
Meddelanden: 
- Arbetsmiljöverket, beslut att avsluta ärendet gällande krav på att rätta till 
 brister i arbetsmiljön på individ- och familjeomsorgen, dnr 2019/050863. 
- Kommunstyrelsen 2020-10-07 § 124, beslut om digitala sammanträden. 
- IVO, meddelande om tillsyn och begäran om uppgifter. Med anledning 
 av utbrottet av covid-19 i Sverige görs en tillsynsinsats med underlag av 
 kommunernas inrapporterad ej verkställda beslut inom områdena SoL 
 och LSS. Tillsynen riktar sig mot samtliga kommuner i landet. 
 
____________________ 
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