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Beslutande 

Ledamöter  
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 

Jenny Dahlberg (S) 

Gun Johansson (C) 

Agneta Lundgren (C) 

Eva Sidekrans (M) 

Kurt Törnblom (SD)  

Tjänstgörande ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot 

Britta Gustavsson (S)   Caroline Liberg (S) 

Rose-Marie Westerholm (S)   Hannele Kumpulainen (S) 

Ann-Charlotte Ågren (L)   Kenneth Gottschalk (M) 

Torbjörn Löfgren (KV)   Mona Hansson (KV) 

   

Övriga närvarande 

Ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 

Ola Lindberg (MP) 

 

Övriga deltagare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Befattning 

Sandra Spjuth 98 Kommuncontroller 

Angelica Ljung 103 Tf chef för lönecentrum 

Andreas Wånggren 104 Enhetschef för försörjningsstöd/vuxen 

Emilia Cole 104 Projektledare/socialsekreterare 

Malin Lenkey 105 Tf vård- och omsorgschef 

Ulrika Stenlund 106 Verksamhetsutvecklare IFO 

Claudia Forsberg  Verksamhetschef IFO 

Ann-Louise Brolin  Förvaltningschef 

Gunvor Pettersson  Nämndsekreterare   
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§ 97 Godkännande av dagordning 

 Beslut 
 Omsorgsnämnden godkänner dagordningen med följande tillägg: 

 

 Tillägg: 

 Revidering av Omsorgsnämndens delegationsordning. 

 

 ____________________ 
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§ 98 Enkel uppföljning för perioden januari-september 2022 
 

Diarienr 

ON/2021:18,704 

Beslut 
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av enkel budgetuppföljning för perioden 

januari-september 2022.  

 
Reservation 
Eva Sidekrans (M) reserverar sig mot beslutet. 

 
Sammanfattning av ärendet 
I denna uppföljning har ingen ny ekonomisk prognos gjorts, utan föregående prognos 

ligger kvar oförändrad. 

De siffror som har uppdaterats i rapporten är periodens budget samt periodens utfall. 

 

Kommuncontroller Sandra Spjuth informerar om hur det ekonomiska utfallet och 

uppföljningar redovisas för nämnderna under året. 

 

Förvaltningschef Ann-Louise Brolin informerar om åtgärdsarbetet inom hemtjänsten. 

Beslutsunderlag 

 Enkel uppföljning för perioden januari-september 2022. 

 

___________________ 
Beslutet lämnas till 
Kommunstyrelsen 

Förvaltningschef A-L Brolin 

Kommuncontroller S Spjuth 

Ekonom M Hellström 
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§ 99 Genomlysning och omprövning av biståndsbeslut, hjälp i 
hemmet 

 

Diarienr  

ON/2022:56.759 

Beslut 
Omsorgsnämnden antar förvaltningens förslag till genomlysning samt, vid behov, 

omprövning av tidigare fattade beslut gällande hjälp i hemmet. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Som en del i att effektivisera förvaltningens verksamhet säkerställs att rätt insatser ges 

utifrån individuella behov, riktlinjer och aktuell lagstiftning. 

 

Förvaltningschef Ann-Louise Brolin informerar om utvecklingsområden och om 

åtgärder framåt gällande biståndsbedömning, en process om att rätt insats ska ges till 

rätt person utifrån aktuell lagstiftning. 

 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från förvaltningschef Ann-Louise Brolin, 

 daterad 2022-10-21. 

 
Barnperspektivet 

 Inte aktuellt. 

 

___________________ 
Beslutet lämnas till 
Förvaltningschef A-L Brolin 

Verksamhetschef IFO C Forsberg 
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§ 100 Delgivning av arbetsutskottets protokoll 2022-10-25 

 

Beslut 
Övriga paragrafer i arbetsutskottets protokoll från 2022-10-25 anses delgivna. 

 

____________________ 
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§ 101 Revidering av Omsorgsnämndens delegationsordning 
 

Diarienr  

ON/2020:6.002 

Beslut 
Omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till revidering av Omsorgs-

nämndens delegationsordning. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Claudia Forsberg, verksamhetschef IFO, informerar att individ- och familjeomsorgen 

gör en kontinuerlig översyn av delegationsordningen och ser att följande behöver 

ändras: 

Punkt 23.2 
Nuvarande ärende: Beslut om bistånd i form av vård- och omsorgsboende 

Delegat: Biståndshandläggare SoL, SoL/psyk 

Nytt beslut: Delegat ändras till enhetschef bistånd 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från verksamhetschef Claudia Forsberg, 

 daterad 2022-11-07. 

 
Barnperspektivet 

 Ej relevant i ärendet. 

 

___________________ 
Beslutet lämnas till 
Förvaltningschef A-L Brolin 

Verksamhetschef IFO C Forsberg 

Enhetschef bistånd 
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§ 102 Delegationsbeslut för oktober 2022 

Beslut 
Redovisning av delegationsbeslut för oktober 2022 godkänns och läggs till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen redovisar delegationsbeslut tagna under oktober 2022. 

 

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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§ 103 Information från Lönecentrum 

Beslut 
Omsorgsnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Omsorgsnämnden har bjudit in lönecentrums chef till nämndens sammanträde. 

Bakgrunden till inbjudan är att flera av nämndens förtroendevalda upplever problem 

med att få ut rätt ersättning för förlorad arbetsförtjänst, arvode för uppdrag i nämndens 

räkning samt för socialjour. 

 

Angelica Ljung, tf lönechef, informerar om hur arbetsgången i lönecentrum fungerar, 

från det att närvarorapporter, tjänstgöringsrapporter m m kommer dem tillhanda, till 

dess att utbetalning sker. 

 

______________________  

 

 

  



  
 Omsorgsnämnden  
 2022-11-08  

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

10 

 

 

§ 104 Information från nämndens olika verksamhetsområden 

Beslut 
Omsorgsnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Andreas Wånggren, enhetschef för försörjningsstöd/vuxen redovisar följande:  

- ekonomiskt bistånd för perioden mars-oktober 2022, vad som är utbetalt och antal 

ärenden med bifall. 

- Vart tog avslutade ärenden vägen? Vart tog ärendena vägen? Varifrån kom de nya 

 ärendena? 

- Kommande utmaningar med höjd riksnorm, svåra ekonomiska tider med bland annat 

höjda el- och matpriser, högre räntor och hyreshöjningar. 

- Budgetprognos med utfallet för år 2022 och prognos för 2023 som är snäv men ej 

orimlig ram. 

- Förslaget till budgetram 2023 ska uppnås genom att bland annat: 

Fortsätta remittera människor till kompetenshöjande insatser, ständigt 

utveckla/förnya/-förbättra verksamheten och dess metoder, nytt 

handläggarstöd/riktlinjer, ha fortsatt rättssäker handläggning samt ha en kontinuerlig 

dialog om ekonomi i arbetsgruppen. 

 

Emilia Cole, projektledare/socialsekreterare informerar om Integrationsprojektet med en 

delrapport från Oktober 2022: 

- Projektet består av två inriktningar, projekt Unga och projekt Familjer 

- Exempel på insatser: motiverande enskilda samtal, fokus på språkinlärning, 

föräldraskap i Sverige, yrkesutbildningar, barnaktiviteter. 

- Olika aktiviteter under projektets gång: bl a uppsökande fotbollsverksamhet, 

sommarjobb via Naturskyddsföreningen, simskola för 14 barn, simskola för vuxna 

äger rum i november 2022, nya praktikplatser, samverkan med SFI, kvinnoprojekt 

med Älvkarlebyhus 80/20. 

- Inskrivna familjer januari 2022: vuxna 31 st, barn 57 st, antal ärenden 20 st. Tid på 

 försörjningsstöd: upp till 6 år av och till. 

- Riktade insatser för att komma närmare arbetsmarknaden eller studier. 

- Olika aktiviteter under projektets gång: motiverande samtal, speedating med lokala 

företag, praktikplatser, studievägledning, konfliktlösning & relationsskapande m m. 

 
Förvaltningschef Ann-Louise Brolin: 

- Förändringsarbetet inom hemtjänsten 

- Namnpresentation av nya enhetschefer inom vård- och omsorg 

- Inom kort kommer Anhörigstöd att startas upp med en tjänst motsvarande 20 % 

 

_________________________  
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§ 105 Redovisning av rutiner för uppföljning av sjukskrivning 

Beslut 
Omsorgsnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Malin Lenkey, tf vård- och omsorgschef, informerar om rutiner och processer vid 

sjukfrånvaro och rehabilitering inom vård och omsorg.  

Bland annat: 

- Rutin vid sjukanmälan och rapporteringar vid sjukdom 

- Rutin vid upprepad korttidssjukfrånvaro 

- Vad som gäller vid misstanke om Covid-19 

- Adato (ett system för bevakning av sjukfrånvaro och dokumentation av rehabilitering 

 och förebyggande åtgärder) 

- Rehab processen 

- Goda exempel från verksamheten, t ex en tydlig rehab-plan, anpassningar, 

 uppföljning m m. 

Beslutsunderlag 

 Presentationsunderlag 

 

_____________________ 
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§ 106 Återrapportering av Våld i nära relation 

Beslut 
Omsorgsnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetsutvecklare Ulrika Stenlund informerar om individ- och familjeomsorgens 

arbete mot våld i nära relationer, bland annat om/att: 

- Ändrade riktlinjer nationellt, lagändring och nya föreskrifter gäller från november 

2022. 

- Ny handlingsplan tas fram för beslut i nämnden hösten 2023 

- Antivåldsgrupp på IFO 

- Vägen framåt 

- Tematiska områden, ansvar, kompetens, förebyggande arbete samt övergripande 

rutiner och arbetssätt 

Beslutsunderlag 

 Presentationsunderlag. 

 

_________________________  
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§ 107 Information och rapportering från uppdrag i arbetsutskott och 
nämnd 

Beslut 
Omsorgsnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Jenny Dahlberg (S) och Eva Sidekrans (M) informerar från länets omvärldsdag 2022 

som anordnades av Region Uppsala.  

Dagen fungerar som en gemensam uppstart för planeringsprocesserna och är en del i 

årsprocessen för den regionala utvecklingsstrategin.  

Det hölls föreläsningar och övergripande analyser om bland annat utvecklingen i 

världen och ekonomiska förutsättningar för regioner och kommuner. 

 

_________________________  
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§ 108 Rapporter och Meddelanden 

Rapporter 
- Uppföljning av verkställigheten av beslut tagna i arbetsutskott och nämnd. 

- Årsplanering för Omsorgsnämnden 2022. 

- Körapport för boenden inom vård och omsorg. 

- Komplettering av körapporten. 

- Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och insatser 

enligt 9 § LSS för oktober 2022. 

Meddelanden 

- Kommunstyrelsen 2022-10-12 § 113, beslut att föreslå kommunfullmäktige att 

godkänna delårsrapport 2022. 

- Vårdstyrelsens protokoll från 2022-10-20 gällande breddinförande och förslag till 

fördelning av budget 2023 – Bättre kontinuitet och omhändertagande av äldre med 

komplexa behov. 

 

_________________________  

 

 


