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 Omsorgsnämnden Sida 
 2021-05-11 2 
  
 
  

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutande 

Ledamöter 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 
Jenny Dahlberg (S) 37-49 
Caroline Liberg (S)  
Hannele Kumpulainen (S)  
Gunn Johansson (C)  
Agneta Lundgren (C)  
Eva Sidekrans (M)  
Anna Högberg (M)  
Mona Hansson (KV) 
Närvarar på distans  

Tjänstgörande ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot 
Torbjörn Löfgren (KV) 
Närvarar på distans  Kurt Törnblom (SD) 

Britta Gustavsson (S) 50 Jenny Dahlberg (S) 

Övriga närvarande 
Ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 
Britta Gustavsson (S) 37-49 
Joar Nordli (V) 
Närvarar på distans  

Ann-Charlotte Ågren (L)  

Övriga deltagare 
Namn Paragrafer Befattning 
Karin Östblom 42-44 Verksamhetsutvecklare  

Susanna Johansson 42, 43, 49 
Medicinskt Ansvarig 
Sjuksköterska (MAS) 
 

xxx 45 xxx, deltar på distans 
Sandra Spjuth 45 Ekonom, deltar på distans 
Claudia Forsberg  Verksamhetschef IFO 
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 Omsorgsnämnden Sida 
 2021-05-11 3 
  
 
  

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

 

Lena Isokivelä  Förvaltningschef 
Gunvor Pettersson  Sekreterare 
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 Omsorgsnämnden 
 2021-05-11  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

ON § 37 Godkännande av dagordning 
 

Beslut 
Utsänd dagordning fastställs att gälla.  
 
____________________ 
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 Omsorgsnämnden 
 2021-05-11  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

ON § 38 Remiss, motion om stöd till barn med förälder i 
fängelse 

Diarienr 
2021/10.751 Beslut 

Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen 
besvarad med hänvisning till förvaltningens svar på motionen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning har skickat en motion från Ann-Charlotte 
Ågren (L) om stöd till resa för barn med förälder i fängelse på remiss till 
Omsorgsnämnden. 
 
Ann-Charlotte Ågren (L) föreslår i motionen kommunfullmäktige besluta: 
 Att utreda i vilken form och hur detta stöd kan ges för att underlätta för 
 barnet att träffa sin frihetsberövade vårdnadshavare/familjemedlem. 
 Att stödet ges till de familjer som behöver för att möjliggöra för barnet att 
 träffa sin frihetsberövade förälder. 
 
Kevin Broeng, tf enhetschef för försörjningsstöd och vuxen redovisar i 
skrivelse följande svar på motionen: 
”För barnfamiljer som erhåller ekonomiskt bistånd i Älvkarleby kommun 
finns möjligheter att beviljas bistånd för resa och övernattning för att besöka 
en frihetsberövad förälder i de fall det bedöms vara barnets bästa. Generellt 
sett gäller följande men i alla ärenden behöver individuella bedömningar 
göras. 
När man ansöker om ekonomiskt bistånd så görs ansökan utifrån hela 
hushållet där föräldrar och hemmavarande barn ingår. Vid beräkning av hur 
stort ekonomiskt bistånd man beviljas tas hushållets inkomster minus 
godkända kostnader, uppstår ett underskott, beviljas underskottet. Detta kan 
medföra att socialtjänsten godkänner kostnader men hela kostnaden beviljas 
inte för att man delvis bedöms kunna tillgodose sitt behov genom egna 
inkomster. 
Ekonomiskt bistånd är uppdelat i två delar, försörjningsstöd och livsföring i 
övrigt. Försörjningsstödet ska avse återkommande kostnader för bland annat 
livsmedel, kläder, hygienartiklar, förbrukningsvaror, hyra, hushållsel, 
hemförsäkring och arbetsresor. Livsföring i övrigt kan avse kostnader som 
är mer tillfälliga och det finns ingen begränsning vad en ansökan om 
ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt kan avse, därav finns möjligheten 
att ansöka om bland annat resa och övernattning. För att beviljas 
ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt ska behovet: 
- Inte vara tillgodosett eller kunna tillgodoses på annat sätt. 
- Vara nödvändigt för att uppnå skälig levnadsnivå. 
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 Omsorgsnämnden  
 2021-05-11 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

Om det bedöms vara för barnets bästa att besöka en frihetsberövad förälder 
ses detta vara nödvändigt för att uppnå skälig levnadsnivå. Om behovet av 
resa och/eller övernattning inte kan tillgodoses av egna medel eller på annat 
sätt, till exempel genom Kriminalvården så ska en sådan utgift godkännas. 
Det beviljade biståndet ska också vara skäligt, det vill säga jämförbart med 
vad en låginkomsttagare på orten skulle kunnat bekosta. I de flesta fall utgår 
man från det billigaste alternativet att resa och övernatta på men det behöver 
också beaktas om det rör sig om ett eller flera tillfällen barnet ska besöka 
den frihetsberövade föräldern”.  
 
Beslutsunderlag 
 Remiss från kommunstyrelsen gällande motion från Ann-Charlotte Ågren 
 (L), daterad 2021-02-10. 
 Svar på motionen från Kevin Broeng, tf enhetschef för försörjningsstöd 
 och vuxen, daterad 2021-03-19. 
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från Claudia Forsberg, 
 verksamhetschef IFO, daterad 2021-05-03. 
 
Barnperspektivet 
 Vid beslut ska alltid barnets bästa komma i främsta rummet och finns 
 behov av ekonomiskt stöd för att ett barn ska ha möjlighet att besöka en 
 frihetsberövad förälder ska en sådan utgift godkännas. 
 
____________________ 
Beslutet lämnas till 
Kommunfullmäktige 
Tf enhetschef K Broeng 
Verksamhetschef IFO C Forsberg 
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 Omsorgsnämnden 
 2021-05-11  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

ON § 39 Fråga om delade turer för hemtjänstpersonalen 
Diarienr 
2020/75.022 Beslut 

Omsorgsnämnden godkänner förvaltningens svar på frågan. 

Sammanfattning av ärendet 
Ann-Charlotte Ågren (L) ställde 2020-12-09 en fråga på nämndens 
sammanträde om hur det gick till när delade turer togs bort ur schemat för 
hemtjänstpersonalen samt hur processen såg ut från förslag till 
genomförande. 
 
Förvaltningschef Lena Isokivelä svarar på frågan i tjänsteskrivelse daterad 
2021-04-20. 
 
Beslutsunderlag 
 Fråga om delade turer från AnnCharlotte Ågren (L), daterad 2020-12-09. 
 Svar från förvaltningschef Lena Isokivelä, daterad 2021-04-20. 
 
____________________ 
Beslutet lämnas till 
A-C Ågren 
Förvaltningschef L Isokivelä 
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 Omsorgsnämnden 
 2021-05-11  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

ON § 40 Budgetuppföljning för perioden januari-mars 2021 
Diarienr 
2020/8.704 Beslut 

Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av enkel budgetuppföljning för 
perioden januari-mars 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Lena Isokivelä redovisar ekonomisk rapport för perioden 
januari-mars 2021. 
Förvaltningen prognostiserar på totalen ett underskott och då främst för 
högre personalkostnader än budgeterat inom hemtjänsten, vård- och 
omsorgsboendet samt inom öppenvårdsverksamheten. De båda verksam-
hetsområdena, Individ- och familjeomsorg samt Vård- och omsorg har tagit 
fram en handlingsplan med effektivitetsåtgärder för att komma i ram. Status 
på aktiviteter i handlingsplanen redovisas separat i statusrapporten. 
 
Den ekonomiska prognosen visar en avvikelse mot budget med ca -4 031 
miljoner kronor. 
 
Beslutsunderlag 
 Enkel budgetuppföljning för perioden januari-mars 2021. 
 Projektuppföljning (handlingsplan). 
 
____________________ 
Beslutet lämnas till 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef L Isokivelä 
Ekonom S Spjuth 
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 Omsorgsnämnden 
 2021-05-11  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

ON § 41 Delgivning av övriga paragrafer i arbetsutskottets 
protokoll 2021-04-27 

 
Beslut 
Övriga paragrafer i arbetsutskottets protokoll från 2021-04-27 anses 
delgivna. 
 
____________________ 
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 Omsorgsnämnden 
 2021-05-11  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

ON § 42 Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse år 2020 
Diarienr 
2021/25.779 Beslut 

Omsorgsnämnden godkänner förvaltningens samlade kvalitets- och 
patientsäkerhetsberättelse för år 2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt patientsäkerhetslagen (PSL) ska vårdgivare som bedriver verksamhet 
enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) årligen upprätta en patientsäkerhets-
berättelse. I socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lednings-
system för systematiskt kvalitetsarbete framgår att även en sammanhållen 
kvalitetsberättelse bör upprättas. I Älvkarleby kommun har en patient-
säkerhetsberättelse upprättats varje år, men från och med året 2020 kommer 
nu istället en samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse upprättas. 
Under året har den tidigare Utbildnings- och omsorgsnämnden delats i två 
nämnder och från 2020-04-01 tillhör verksamheten Omsorgsnämnden. 
 
Omsorgsnämnden är vårdgivare och har ansvar för kommunens Hälso- och 
sjukvård, socialtjänst och LSS (lagen om stöd och service för vissa 
funktionshindrade). Nämnden ska planera, leda och kontrollera 
verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård enligt Hälso- 
och sjukvårdslagen (1982:763) upprätthålls. Nämnden ska även fastställa 
övergripande mål för det systematiska kvalitetsarbetet samt kontinuerligt 
följa upp och utvärdera målen. 
 
Susanna Johansson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska och Karin Östblom, 
verksamhetsutvecklare, informerar om ärendet och om mål och strategier 
för kommande år. 
 
Beslutsunderlag 
 Samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse år 2020. 
 
Barnperspektivet 
 Inte aktuellt i ärendet. 
 
____________________ 
Beslutet lämnas till 
MAS S Johansson 
Verksamhetsutvecklare K Östblom 
Förvaltningschef L Isokivelä 
Vård- och omsorgschef C Wadestig 
Enhetschefer vård och omsorg 
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 Omsorgsnämnden 
 2021-05-11  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

ON § 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
Diarienr 
2021/32.709 Beslut 

Nämnden godkänner redovisningen av ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsutvecklare Karin Östblom informerar nämnden om arbetet med 
ledningssystemet för det systematiska kvalitetsarbetet, bland annat: 
- Varför har man ett ledningssystem.  
- Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 2011:9, om 
 ledningssystem för systematiskt ledningssystem som började gälla  
 2012-01-01. 
- Tillämpningsområden. 
- Övergripande om systematiskt förbättringsarbete och programvaran som 
 används, QPR. 
- Ledningssystemets uppbyggnad och olika aktivitetsprocesser. 
 
Beslutsunderlag 
 Presentationsunderlag.  
 
____________________ 
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 Omsorgsnämnden 
 2021-05-11  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

ON § 44 Redovisning/uppföljning av ansökningar om stats-
bidrag 

  
Nämnden tackar för redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsutvecklare Karin Östblom redovisar de olika statsbidrag som 
förvaltningen sökt och fått beviljade, vilka möjligheter som finns och vad 
som kan göras med hjälp av dem.  
 
Beslutsunderlag 
 Redovisning av stimulansmedel 2021 för omsorgsförvaltningen. 
 Presentationsunderlag. 
 
____________________ 
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 Omsorgsnämnden 
 2021-05-11  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

ON § 45 Redovisning av Kostnad Per Brukare (KPB) 
Diarienr 
2021/29.709 

Nämnden tackar för informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kostnad per brukare (KPB) redovisas årligen och är ett av flera underlag 
som ligger till grund för nämndens analyser av verksamheterna 
äldreomsorg, funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg. 
Underlaget beskriver, utöver jämförelser över åren och med andra 
kommuner, även fördelningen av insatser inom verksamheterna. 
 
xxx från xxx redovisar presentationsunderlaget om kostnad per brukare. 
 
Förvaltningschef Lena Isokivelä informerar att alla chefer får en fördjupad 
redovisning och jobbar inom sitt respektive område efter en framtagen 
handlingsplan där medarbetarna kommer att involveras. 
 
Caroline Liberg (S) ställer fråga om det går att se hur stor del av kostnaden 
inom äldreomsorgen som är administrativ överbyggnad och hur det förhåller 
sig i jämförelse med andra. 
Lena informerar att detta bör kunna redovisas efter det att statistiken blir 
tillgänglig efter halvårsskiftet. 
 
Beslutsunderlag 
 Kostnad per brukare, presentationsunderlag maj 2021. 
 
____________________ 
Beslutet lämnas till 
Förvaltningschef L Isokivelä 
Vård- och omsorgschef C Wadestig 
Verksamhetschef IFO, C Forsberg 
Ekonom S Spjuth 

13



 Omsorgsnämnden 
 2021-05-11  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

ON § 46 Delegationsbeslut för mars och april 2021 
 

Beslut 
Redovisning av delegationsbeslut för mars och april 2021 godkänns och 
läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen redovisar delegationsbeslut tagna under mars och april månad 
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 
 2021-05-11  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

ON § 47 Information från nämndens olika verksamhetsområden 
 

Förvaltningschef Lena Isokivelä: 
-  Sommaren inom vård och omsorg ser ut att lösa sig bra. Semestern 
 kommer generellt att lösas på samma sätt som förra året. För att trygga 
 upp för personalen kommer ca 2/3-delar av personalen att vara i tjänst 
 medan 1/3-del har semester. 
- Vaccinationsgraden ökar vilket innebär att det borde bli lättnader 
 framöver. Folkhälsomyndigetens restriktioner gäller dock fortfarande 
 med undantag för vårdpersonal som är fullvaccinerade, de får jobba även 
 om någon i hushållet är smittad.  
- Vård- och omsorgschef kommer att börja arbeta på 25 % inom kort vilket 
 är välkommet. 
- Övergripande om behovskriterier för att få bo på Tallmon. 
 
Dessutom redovisar Lena ett framtaget förslag till rutin för hantering av 
ledamöters frågor till förvaltningen. 
 
____________________ 
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 Omsorgsnämnden 
 2021-05-11  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

ON § 48 Information och rapportering från uppdrag i arbets-
utskott och nämnd 

  
Ingen information fanns att delge nämnden denna gång. 
 
____________________ 
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 Omsorgsnämnden 
 2021-05-11  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

ON § 49 Rapporter och meddelanden 
 
 
 

Rapporter 
- Uppföljning av verkställigheten av beslut tagna i arbetsutskott och 
 nämnd. 
- Årsplanering 2021 
- Körapport för boenden 
- Uppföljning försörjningsstöd 
- Avvikelserapportering för perioden januari-april 2021 
- Svar på fråga till förvaltningen gällande kostnader för Nätverkshuset. 
 
Meddelanden 
- Kommunstyrelsens beslut, 2021-04-14 § 58 Mål och Budget 2022 med 
 plan för 2023-2024, att anta förvaltningens förslag till prioriterings-
 ordning med ändringen att äskningen för utvecklingspengar flyttas från 
 plats nio till plats fyra och att efterföljande prioriteringar flyttas ned ett 
 steg. om mål och budget. 
- Inspektionen för vård och omsorg, IVO, beslut att avsluta ärende 
 gällande kontroll av tillstånd för privata utförare av hemtjänstinsatser. 
 
____________________ 
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 Omsorgsnämnden 
 2021-05-11  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

ON § 50 Övriga frågor: Ansökan om deltagande på utbildning 
 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att bifalla Jenny Dahlbergs ansökan om att få 
delta på presidieutbildningen. 
 
Reservation 
Torbjörn Löfgren (KV), Mona Hansson (KV), Eva Sidekrans (M) och Anna 
Högberg (M) reserverar sig mot beslutet.  
Torbjörn Löfgren och Eva Sidekrans meddelar att de före justering avser att 
lämna skriftlig reservation. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Jenny Dahlberg (S) önskar delta på en presidieutbildning till en kostnad av 
6.000 kronor. Utbildningen innehåller bland annat övergripande frågor om 
ordförandeskap. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Torbjörn Löfgren (KV) yrkar avslag på ansökan med motiveringen att 
partiet bör stå för kostnaden för utbildning av ordföranden. 
 
Caroline Liberg (S) yrkar bifall till ansökan. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer Torbjörn Löfgrens yrkande mot Caroline Libergs 
yrkande och finner att nämnden beslutar enligt Caroline Libergs yrkande. 
 
Omröstning begärs. 
Följande omröstningsordning godkänns: 
Ja-röst för Torbjörn Löfgrens yrkande. 
Nej-röst för Caroline Libergs yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
Omröstningen resulterade i 4 ja-röster och 5 nej-röster vilket innebär att 
nämnden bifaller Caroline Libergs yrkande. Se bilagd omröstningslista. 
 
På grund av jäv deltar inte Jenny Dahlberg (S) i handläggningen i detta 
ärende. 
 
____________________ 
Beslutet lämnas till 
J Dahlberg 
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