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 Omsorgsnämnden Sida 
 2021-06-08 2 
  
 
  

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

 

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

Tjänstgörande ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot 
Torbjörn Löfgren (KV) 
Närvarar på distans 51-62 Kurt Törnblom (SD) 

Ann-Charlotte Ågren (L) 63-66 Kurt Törnblom (SD) 

Övriga närvarande 
Ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 
Britta Gustavsson (S)  
Joar Nordli (V)  
Närvarar på distans 51-62 

Ann-Charlotte Ågren (L) 51-62 

Övriga deltagare 
Namn Paragrafer Befattning 

Kevin Broeng 52 Förste socialsekreterare 
försörjningsstöd 

Pernilla Spåls 57 Enhetschef barn och familj 

Åsa Larsson 58 Enhetschef Öppenvården och 
familjehem 

Ann Vahlman 58 Familjehemssekreterare 
Therese Göterfors Lichota 63-66 Förste socialsekreterare 
Patrik Krohn 63-66 Specialistsocionom 
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 Omsorgsnämnden Sida 
 2021-06-08 3 
  
 
  

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

 

Claudia Forsberg  Verksamhetschef IFO 
Lena Isokivelä  Förvaltningschef 
Gunvor Pettersson  Sekreterare 
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 Omsorgsnämnden 
 2021-06-08  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

ON § 51 Godkännande av dagordning 
 

Beslut 
Utsänd dagordning fastställs att gälla med följande ändringar och tillägg: 
 
Utgår: 
 Punkt nr 14 och 15, Umgängesbegränsning i enlighet med 14 § andra 
 stycket punkt 1 LVU. 
 
Tillägg: 
 Anmälan av delegationsbeslut och beslut tagna med kompletterande 
 beslutsrätt. 
 
____________________ 
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 Omsorgsnämnden 
 2021-06-08  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

ON § 52 Tertialrapport för perioden januari-april 2021 
Diarienr 
2020/8.704 Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag att godkänna 
redovisningen av tertialrapport för perioden januari-april 2021 samt att 
överlämna informationen om det ekonomiska läget till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Lena Isokivelä redovisar tertialrapport för perioden 
januari-april 2021. 
 
Förvaltningen prognostiserar på totalen ett underskott och då främst för en 
ökad utbetalning av ekonomiskt bistånd samt högre personalkostnader än 
budgeterat inom hemtjänsten, vård- och omsorgsboende samt inom 
öppenvårdsverksamheten. De båda verksamhetsområdena, Individ- och 
familjeomsorg samt Vård- och omsorg, har tagit fram en handlingsplan med 
effektiviseringsåtgärder för en budget i balans. 
Årsprognosen visar en avvikelse mot budget med ca -4 932 tkr. 
 
Claudia Forsberg verksamhetschef IFO och Kevin Broeng förste 
socialsekreterare försörjningsstöd, redovisar en fördjupad analys av 
försörjningsstöd för perioden januari-maj 2021. 
 
Beslutsunderlag 
 Tertialrapport för perioden januari-april 2021. 
 Projektuppföljning Älvkarleby kommun (handlingsplan). 
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från förvaltningschef Lena 
 Isokivelä, daterad 2021-06-01. 
 PowerPoint-presentation med fördjupad analys av försörjningsstöd för 
 perioden januari-maj 2021. 
 
____________________ 
Beslutet lämnas till 
Kommunfullmäktige 
Förvaltningschef L Isokivelä 
Ekonom S Spjuth 
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 Omsorgsnämnden 
 2021-06-08  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

ON § 53 Delgivning av övriga paragrafer i arbetsutskottets 
protokoll 2021-05-25 

 
Beslut 
Övriga paragrafer i arbetsutskottets protokoll från 2021-05-25 anses 
delgivna. 
 
____________________ 
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 Omsorgsnämnden 
 2021-06-08  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

ON § 54 Riktlinjer för hjälpmedel 
Diarienr 
2021/38.730 Beslut 

Omsorgsnämnden antar förvaltningens förslag till riktlinjer för hjälpmedel. 

Sammanfattning av ärendet 
Älvkarleby kommun har ansvar för individuellt förskrivna hjälpmedel 
avseende rörelsehinder och kognition till personer med funktionsnedsättning 
för personer över 21 år.  Syftet med riktlinjen är att den ska vara ett verktyg 
för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning får en likvärdig och 
jämställd bedömning samt tillgång till individuellt förskrivna hjälpmedel i 
Älvkarleby kommun.  
 
Målet med riktlinjen är att hanteringen av individuellt förskrivna hjälpmedel 
ska ske på ett sådant sätt att uppfyllelse av krav i lagar, förordningar och 
föreskrifter säkerställs samt att hanteringen av individuellt förskrivna 
hjälpmedel sker på ett säkert, ändamålsenligt, kostnadseffektivt och jämlikt 
sätt. 
 
Arbetsterapeuter, Fysioterapeuter, Sjukgymnaster och Sjuksköterskor 
anställda i Älvkarleby kommun är förskrivare av hjälpmedel. För vissa 
hjälpmedel kan arbetsterapeut och fysioterapeut inom regionen ha 
förskrivningsrätt. Förskrivare ska ha kunskap om vilka lagar, föreskrifter 
och förordningar som är av betydelse i förskrivningsprocessen. De riktlinjer 
som gäller för individuellt förskrivna hjälpmedel ska följas.  
 
Förskrivningsprocessen är styrd enligt SOSFS 2008:1 §9 och ska följas av 
den som förskriver hjälpmedel i Älvkarleby kommun. Bedömning ska göras 
utifrån den enskildes funktionsnedsättning, aktivitetsförmåga och behov. 
Den som är förskrivare ska ta hänsyn till hur stora svårigheter den enskilde 
har i sin vardag, vilken nytta hjälpmedlet kan ha för att minska dessa 
svårigheter samt kostnad för hjälpmedlet i relation till den nytta som 
hjälpmedlet kan ha för personen. Ett hjälpmedel får inte ersätta 
rehabiliterande insatser.   
 
Kommunen är ansvarig för att framtagandet av rutiner som säkerställer att 
verksamhetens hantering av förskrivna, ägda och hyrda hjälpmedel är 
ändamålsenlig och av god kvalité.  Enhetschef Hälso- och sjukvård ansvarar 
för att verksamheten organiseras så att hjälpmedel hanteras och används på 
ett säkert sätt.  
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 Omsorgsnämnden  
 2021-06-08 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag 
 Förslag till Riktlinje för hjälpmedel. 
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från enhetschef Ingela Sjösten, 
 daterad 2021-06-01. 
 
Barnperspektivet 
 Ej aktuellt i ärendet. 
 
____________________ 
Beslutet lämnas till 
Enhetschef I Sjösten 
Vård- och omsorgschef C Wadestig 
Förvaltningschef L Isokivelä 
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 Omsorgsnämnden 
 2021-06-08  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

ON § 55 Delegationsbeslut för maj 2021 
 

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

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen redovisar delegationsbeslut tagna under maj 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 
 2021-06-08  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

ON § 56 Återrapportering av arbetet med barn och ungdomars 
psykiska ohälsa 

 
Sammanfattning av ärendet 
Omsorgsnämnden beslutade 2021-04-07 § 31 att en uppdatering av arbetet 
med handlingsplanen läggs till på årshjulet och redovisas en gång per år. För 
år 2021 ska den dock redovisas två gånger, i maj och i slutet av året. 
 
Förvaltningschef Lena Isokivelä informerar om att arbetet med handlings-
planen pågår enligt plan. 
 
___________________ 
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 Omsorgsnämnden 
 2021-06-08  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

ON § 57 Återrapportering av våld i nära relation 
Diarienr 
2021/7.750 Beslut 

Omsorgsnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Omsorgsnämnden beslutade 2021-03-02 § 10 att godkänna den reviderade 
”Handlingsplan för våld i nära relation 2021-2023” samt att uppföljning av 
handlingsplanen ska redovisas två gånger per år. 
 
Pernilla Spåls, enhetschef barn och familj, informerar och återger målen för 
arbete med våld i nära relationer 2021-2023. 
Där ingår bland annat: 
- Aktiviteter – indikatorer – kunskapsutveckling 
- Handlingsplan – rutin – samverkan – information 
 
Arbetet med att ta fram en handlingsplan för hedersrelaterat våld kommer 
att påbörjas under hösten. 
 
Beslutsunderlag 
 PowerPoint-presentation. 
 
____________________ 
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 Omsorgsnämnden 
 2021-06-08  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

ON § 58 Information från familjehemsvården 
 

Beslut 
Omsorgsnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Åsa Larsson, enhetschef för Öppenvård och familjehem och familjehems-
sekreterare Ann Vahlman informerar om arbetet med framtagande av 
handlingsplan för familjehem. Bland annat detta: 
- En dialog för mellan verksamhetschefer i HÄTÖ-kommunerna (Heby, 
 Älvkarleby,Tierp och Östhammar) om möjlighet och intresse kring olika 
 former av samverkan i familjehemsfrågor. 
- En broschyr om vad det innebär att vara familjehem ska tas fram under 
 hösten. 
- Kommunen är ansluten till den digitala tjänsten Familjehem Sverige där 
 privatpersoner kan göra sin intresseanmälan.  
- En informationskväll för allmänheten kommer att hållas för allmänheten i 
 höst. 
- Handledning till familjehem kommer under hösten att byggas upp via 
 samverkan med HÄTÖ-kommuner eller köpas in externt. 
- En översyn av löner till familjehemmen har påbörjats med en jämförelse 
 till andra kommuners ersättningar och löner. 
 
Beslutsunderlag 
 PowerPoint-presentation. 
 
____________________ 
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 Omsorgsnämnden 
 2021-06-08  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

ON § 59 Information från nämndens olika verksamhetsområden 
 

Förvaltningschef Lena Isokivelä och verksamhetschef IFO Claudia Forsberg: 
- Kammarrättens beslut 2021-05-24 att avslå en överklagan av kommunens 
 beslut att avslå ansökan om bostadsanpassningsbidrag i mål nr 318-21. 
 
____________________ 
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 Omsorgsnämnden 
 2021-06-08  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

ON § 60 Information och rapportering från uppdrag i arbets-
utskott och nämnd 

  
Ingen information fanns att delge nämnden denna gång. 
 
____________________ 
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 Omsorgsnämnden 
 2021-06-08  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

ON § 61 Rapporter och meddelanden 
 

Rapporter 
- Uppföljning av verkställigheten av beslut tagna i arbetsutskott och 
 nämnd. 
- Årsplanering 2021 
- Körapport för boenden 
- Svar på fråga till förvaltningen gällande kostnader för Nätverkshuset för 
 år 2019. 
 
Meddelanden 
- Kommunfullmäktiges beslut, 2021-04-28 § 36 att bevilja ansvarsfrihet 
 för Omsorgsnämnden. 
- Statistik från Socialjouren i Uppsala för perioden januari-april 2021. 
 
____________________ 
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 Omsorgsnämnden 
 2021-06-08  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

ON § 62 Övriga frågor 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ledamot Eva Sidekrans (M) ställer fråga om ett högriskärende. 
 
Förvaltningschef Lena Isokivelä informerar om läget i det aktuella ärendet. 
 
____________________ 
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 Omsorgsnämnden 
 2021-06-08  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

ON § 63 Beslut om umgängesbegränsning i enlighet med 14 § 
andra stycket punkt 1 LVU 

 
Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar med stöd av 14 § andra stycket punkt 1 lagen 
med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) att umgänget mellan 
xxx och xxx tillsvidare ska begränsas till telefonumgängen en gång per 
vecka. Detta då det anses nödvändigt med hänsyn till ändamålet med 
vården.  

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet gäller beslut om umgängesbegränsning i enlighet med 14 § andra 
stycket punkt 1 § Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av 
unga (LVU) för xxx. 
 
Beslutsunderlag 
  Utredning, daterad 2021-06-01. 
 
Handläggare: Socialsekreterare Gunilla Eriksson. 
 
____________________ 
Beslutet lämnas till 
Vårdnadshavare (Bilaga: Hur man överklagar) 
Individ- och familjeomsorgen 
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 Omsorgsnämnden 
 2021-06-08  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

ON § 64 Beslut om umgängesbegränsning i enlighet med 14 § 
andra stycket punkt 1 LVU 

 
Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar med stöd av 14 § andra stycket punkt 1 lagen 
med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) att umgänget mellan 
xxx och xxx tillsvidare ska begränsas till telefonumgängen en gång per 
vecka. Detta då det anses nödvändigt med hänsyn till ändamålet med 
vården.  

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet gäller beslut om umgängesbegränsning i enlighet med 14 § andra 
stycket punkt 1 § Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av 
unga (LVU) för xxx. 
 
Beslutsunderlag 
  Utredning, daterad 2021-06-01. 
 
Handläggare: Socialsekreterare Gunilla Eriksson. 
 
____________________ 
Beslutet lämnas till 
Vårdnadshavare (Bilaga: Hur man överklagar) 
Individ- och familjeomsorgen 
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 Omsorgsnämnden 
 2021-06-08  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

ON § 65 Beslut om umgängesbegränsning i enlighet med 14 § 
andra stycket punkt 1 LVU 

 
Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar med stöd av 14 § andra stycket punkt 1 lagen 
med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) att tillsvidare begränsa 
xxx umgänge med xxx enligt följande: 
- Umgängesbegränsningen ändras från att vara helt begränsas till att bestå 
 av telefonkontakt alternativt om det finns möjlighet till videosamtal. 
- Intervallen bör vara en gång varannan vecka á 15 minuter utifrån att det 
 är vad xxx önskar. 
- Umgängesbegränsningen kommer att noga att följas upp och övervägas 
 var tredje månad i enlighet med 14 § 3 stycket LVU. 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet gäller beslut om umgängesbegränsning i enlighet med 14 § andra 
stycket punkt 1 § Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av 
unga (LVU) för xxx. 
 
Beslutsunderlag 
  Utredning, daterad 2021-06-01. 
 
____________________ 
Beslutet lämnas till 
Vårdnadshavare (Bilaga: Hur man överklagar) 
Individ- och familjeomsorgen 
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 Omsorgsnämnden 
 2021-06-08  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

ON § 66 Anmälan av delegationsbeslut och beslut tagna med 
kompletterande beslutsrätt 

 
Beslut 
Samtliga ärenden anses anmälda. 

Sammanfattning av ärendet 
1. Beslut enligt 14 § andra stycket punkt 1 LVU avseende umgänges-
 begränsning gällande xxx. 
 Beslutet taget 2021-06-03 av Jenny Dahlberg. 
 
2. Beslut enligt 14 § andra stycket punkt 1 LVU avseende umgänges-
 begränsning gällande xxx. 
 Beslutet taget 2021-06-03 av Jenny Dahlberg. 
 
____________________ 
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