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Beslutande 

Ledamöter  
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 

Jenny Dahlberg (S) 

Caroline Liberg (S)  109-118, 120 

Gun Johansson (C) 

Agneta Lundgren (C) 

Eva Sidekrans (M) 

Kurt Törnblom (SD) 

Mona Hansson (KV) 

  

Tjänstgörande ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot 

Anna-Karin Lidberg (S)   Hannele Kumpulainen (S) 

Britta Gustavsson (S) 119, 121  Caroline Liberg (S) 

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

   

Övriga närvarande 

Ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 

Britta Gustavsson (S) 109-118, 120 

Rose-Marie Westerholm (S) 

Ola Lindberg (MP) 

 

Övriga deltagare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Befattning 

Andreas Wånggren 111 Enhetschef Vuxen och försörjningsstöd 

Marit Hellström 113 Ekonom 

Karin Östblom 117, 118 Verksamhetsutvecklare 

Åsa Larsson 119 Enhetschef Öppenvård/familjehem 

Ulrika Stenlund 119 Verksamhetsutvecklare IFO 

Thomas Strand 119 Samordnare Öppenvården 

Lovisa Hillbom 119 Socialsekreterare Vuxen 

Katarina Träsk 119 Bostadssocial samordnare Älvkarlebyhus 

Claudia Forsberg  Verksamhetschef IFO 

Ann-Louise Brolin  Förvaltningschef 

Roger Petrini (M)  Oppositionsråd 

Gunvor Pettersson  Nämndsekreterare  
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§ 109 Godkännande av dagordning 

 Beslut 
 Omsorgsnämnden godkänner föreliggande dagordningen. 

 

 ____________________ 
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§ 110 Anmälan av delegationsbeslut och beslut tagna med 
kompletterande beslutsrätt 

 Beslut 
 Samtliga beslut anses anmälda. 

 
 Sammanfattning av ärendet 

1. Beslut enligt 11 § LVU avseende vård i hemmet för xxx. 

  Beslutet taget 2022-09-08 av Jenny Dahlberg. 

 

2. Beslut enligt 14 § 2 st p 1 LVU avseende umgängesbegränsning av xxx. 

Beslutet taget 2022-10-31 av Jenny Dahlberg. 

 

3. Beslut enligt 43 § LVU avseende begäran om handräckning av Polismyndighet 

för avviken ungdom xxx. 

Beslutet taget 2022-10-28 av Jenny Dahlberg. 

 

 ____________________ 
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§ 111 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 
 

Diarienr  

ON/2022:62.750 

 Beslut 
 Omsorgsnämnden godkänner de reviderade riktlinjerna för ekonomiskt bistånd. 

 
 Sammanfattning av ärendet 

Älvkarleby kommun har Riktlinjer för handläggning inom försörjningsstöd och 

ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt vilka antogs av Utbildnings- och 

omsorgsnämnden den 10 december 2019. Riktlinjerna syftar till att ”ge stöd och 

vägledning för arbetet och syftet är att alla handläggare ska göra likvärdiga 

bedömningar”.  

 

Omsorgsnämnden gav, i början av året, enheten för vuxen/försörjningsstöd i uppdrag 

att revidera riktlinjerna. De reviderade riktlinjerna är tydligt avgränsade till sitt 

omfång i jämförelse med de tidigare. Anledning är att riktlinjerna i stor utsträckning 

har frigjorts från lagtext och annat som går att finna på annat håll. Ur riktlinjerna har 

även många handläggningsfrågor flyttats och samlats i ny dokumentation i form av 

Handläggarstöd för handläggning av ekonomiskt bistånd (vilket är att se som ett 

internt arbetsmaterial).  

 

De reviderade riktlinjerna innehåller information om grunderna för ekonomiskt 

bistånd. De innehåller även information om vilka rättigheter och skyldigheter som 

vilar på den enskilde som ansöker om ekonomiskt bistånd. Till sist innehåller 

riktlinjerna även delar om socialtjänstens befogenheter men också specifika 

ställningstaganden från omsorgsnämnden i Älvkarleby kommun. Ambitionen har 

varit att formulera riktlinjerna på ett sätt som gör att de kan läsas och förstås av så 

många medborgare som möjligt.  

 

De reviderade riktlinjerna för ekonomiskt bistånd ersätter de tidigare riktlinjerna med 

tillhörande beloppsbilaga (beloppsbilagan blir en bilaga till handläggarstödet för 

handläggning av ekonomiskt bistånd).  

 
 Beslutsunderlag 

 Förslag till riktlinjer för ekonomiskt bistånd. 

 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från enhetschef Andreas Wånggren, 

  daterad 2022-11-22. 
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  Barnperspektivet 

 En revidering av riktlinjerna förändrar inget ur ett barnrättsperspektiv. 

 Riktlinjerna innehåller ett avsnitt som tydliggör barnrättsperspektivets vikt och 

 hur socialtjänsten i Älvkarleby kommun förhåller sig till det. 

 

_____________________ 
Beslutet lämnas till 
Verksamhetschef IFO C Forsberg 

Enhetschef A Wånggren 
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§ 112 Riktlinjer gällande rehabilitering i kommunal primärvård 
 

Diarienr  

ON/2022:58.730 

 Beslut 
Omsorgsnämnden godkänner förslaget till Riktlinje för rehabilitering i kommunal 

primärvård. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Riktlinjen Rehabilitering i kommunal primärvård beskriver det kommunala 

rehabiliterings-uppdraget på primärvårdsnivå samt rehabiliteringens innehåll. Den 

ska ge vägledning i habiliterings- och rehabiliteringsprocessen så att patientens 

rehabiliteringsbehov tillgodoses. För att förvaltningen ska kunna arbeta på ett 

liknande sätt i länet har riktlinjen tagits fram gemensamt med de andra kommunerna 

i länet. 

 
 Beslutsunderlag 

 Förslag till riktlinje gällande rehabilitering i kommunal primärvård. 

 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

 (MAS) Susanna Johansson, daterad 2022-11-02. 

 
  Barnperspektivet 

 Riktlinjen påverkar inte barn, rehabiliteringsansvaret gäller för personer 17 år och 

 äldre. 

 

_____________________ 
Beslutet lämnas till 
Förvaltningschef A-L Brolin 

Tf vård- och omsorgschef M Lenkey 

MAS S Johansson 

Enhetschef I Sjösten 
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§ 113 Enkel uppföljning för perioden januari-oktober 2022 
 

Diarienr  

ON/2021:18.704 

 Beslut 
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av enkel uppföljning för perioden 

januari-oktober 2022. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Totalt prognostiserar förvaltningen ett underskott inom både vård och omsorg och 

individ och familj. Det prognostiserade underskottet beror till största del på dels 

högre personalkostnader än budgeterat inom äldreomsorgen, dels på högre kostnader 

för försörjningsstöd. Vård och omsorg har fortsatta kostnader för en konsult i 

verksamheten. Både inom vård och omsorg och inom individ och familj har andra 

konsulter kunnat avslutas då ordinarie medarbetare tillträtt. Kostnader för dessa har 

inte täckts av tilldelad ram men bedömts vara helt nödvändiga för att upprätthålla 

verksamheterna. 

 

Förvaltningen har påbörjat ett större övergripande arbete som bland annat innefattar 

att bygga en tydligare och mer strukturerad organisation inom vård och omsorg samt 

att arbeta med bemanningsfrågor kopplat till beviljade beslut inom äldreomsorgen. 

Det kommer dock att ta tid innan full effekt av arbetet märks men tydliga 

förbättringar bör ses under 2023. 

 

Förvaltningschef Ann-Louise Brolin och ekonom Marit Hellström redovisar budget-

uppföljning för perioden januari-oktober 2022. 

 

Prognosen visar en avvikelse mot budget med ca 23 mnkr. 

 
 Beslutsunderlag 

 Enkel budgetuppföljning för perioden januari-oktober 2022. 

 

_____________________ 
Beslutet lämnas till 
Kommunstyrelsen 

Förvaltningschef A-L Brolin 

Tf vård- och omsorgschef M Lenkey 

Verksamhetschef IFO C Forsberg 

Ekonom M Hellström 
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§ 114 Internbudget 2023 för Omsorgsnämnden 
 

Diarienr  

ON/2022:4.704 

 Beslut 
 Omsorgsnämnden beslutar att internbudgetdokumentet revideras under punkt 1.2.1 

 med följande text: 

 Gemensamt för nämndens alla verksamheter är att man ser stora utmaningar att hålla 

 sig inom tilldelad ram. Stora delar av nämndens verksamheter behöver ständigt 

 hantera det faktum att både utformning och volym är starkt beroende av yttre 

 omständigheter som inte är påverkbara för verksamheterna. Både inom individ och 

 familjeomsorgen och inom vård och omsorg pågår därför effektiviseringsarbeten 

 vilka kommer att utökas ytterligare för att under 2023 nå en budget i balans utifrån 

 given ram. 

 

 Förvaltningen har valt att lägga snäva budgetar för varje verksamhetsområde. Detta 

 har gjorts för att skapa förutsättningar för respektive enhetschef att följa ekonomin 

 varje månad och kunna ta ansvar, göra riktiga analyser och prognoser. 

 Verksamheterna har fått tydliga direktiv kring detta. Samtliga verksamheter har olika 

 aktiviteter och åtgärder för att hålla sig inom aktuell ram. 

 

 Som ett led i förvaltningens pågående utvecklingsarbete görs en 

 organisationsförändring inför 2023. Förändringen innebär att bistånd flyttas från 

 individ och familjeomsorgen och tillsammans med förvaltningens systemförvaltare 

 bildar en enhet för bistånd och systemförvaltning. Enheten organiseras direkt under 

 förvaltningschef. Med anledning av detta omfördelas resurser internt vilket ger en 

 större differens mellan förvaltningens olika områden för budget 2023 i jämförelse 

 med 2022. 

 

 Beslutet om att öppna det nya korttidsboendet på Tallmon kommer uppskattningsvis 

 att kosta förvaltningen ca 600 tkr/mån. Dessa kostnader finns det i dagsläget ingen 

 finansiering för. Detta kommer därmed att påverka förvaltningens resultat negativt 

 jämfört med budget. 

  

 Dessutom beslutar nämnden att; 

- Tidsperioden i tabellen ”Ofinansierad verksamhet” ändras till att vara januari-

 mars och kostnaden till 1 800 tkr. 

- Tabellen ”Besparingsåtgärd” tas bort. 

 
Sammanfattning av ärendet 

 Nämnden går igenom Internbudget 2023. 
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 Beslutsunderlag 

 Internbudgetdokument 2023 för Omsorgsnämnden. 

 Skrivelse från ordförande J Dahlberg och förvaltningschef A-L Brolin,  

  daterad 2022-12-07. 

 

 _____________________ 
 Beslutet lämnas till 
 Kommunstyrelsen 

 Förvaltningschef A-L Brolin 

 Tf vård- och omsorgschef M Lenkey 

 Verksamhetschef IFO C Forsberg 

 Ekonom M Hellström 
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§ 115 Delgivning av arbetsutskottets protokoll 2022-11-29 

 Beslut 
 Övriga paragrafer i arbetsutskottets protokoll från 2022-11-29 anses delgivna. 

 

 _____________________ 
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§ 116 Delegationsbeslut för november 2022 

 Beslut 
 Redovisning av delegationsbeslut för november månad 2022 godkänns och läggs till 

 handlingarna. 

 Sammanfattning av ärendet 

 Förvaltningen redovisar delegationsbeslut tagna under november 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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§ 117 Redovisning/uppföljning av ansökningar av statsbidrag 

 Beslut 
 Omsorgsnämnden tackar för och godkänner redovisningen av sökta och beviljade 

 stimulansbidrag inom omsorgsförvaltningen 2022. 

 Sammanfattning av ärendet 
 Verksamhetsutvecklare Karin Östblom redovisar olika stimulansmedel som hittills 

 sökts och beviljats inom omsorgsförvaltningen år 2022 samt den beviljade summan. 

 Karin redovisar vidare vilka olika planerade och utförda aktiviteter som kan hållas 

 med hjälp av dessa medel. 

 
 Beslutsunderlag 

 Power Point-presentation, redovisning av stimulansbidrag. 

 

  ____________________ 
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§ 118 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
 

Diarienr 

ON/2022:31.709 

 Beslut 
Omsorgsnämnden tackar för informationen.  

 Sammanfattning av ärendet 
 Verksamhetsutvecklare Karin Östblom informerar om internkontroll. Frågor om 

 ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som besvarats av enhetschefer, 

 gruppledare, samordnare och förste socialsekreterare. Bland annat om lednings-

 systemet är känt och tillgängligt, om nyanställda får introduktion i ledningssystemet, 

 finns utsett kvalitetsombud i verksamheten till stöd för medarbetarna i introduktionen 

 av ledningssystemet. Dessutom informerar Karin Östblom om processer och 

 dokument i ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete. 

 
 Beslutsunderlag 

 Power Point-presentation av ärendet. 

 

  ____________________ 
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§ 119 Information från nämndens olika verksamheter 

 Beslut 
 Omsorgsnämnden tackar för informationen. 

 Förvaltningschef Ann-Louise Brolin 

  - Åtgärds- och förändringsarbete inom hemtjänsten. 

  - Samarbetet med Regionen gällande Specialistanknuten Hemsjukvård (SAH). 

 
 Verksamhetschef IFO Claudia Forsberg 

Åsa Larsson, Thomas Strand, Ulrika Stenlund och Claudia Forsberg berättar om det 

öppenvårdsprojekt som pågår vars syfte är att:  

- utvärdera Öppenvårdens verksamhet i ljuset av lagrum, forskning, lokala 

 styrdokument och utredningar, samt egen och andras beprövade erfarenhet 
- föreslå Omsorgsnämnden en delvis ny inriktning för Öppenvårdens verksamhet  

- utveckla delar av den befintliga verksamheten inom några nyckelområden med 

fokus på mätbarhet, kvalitet och kortare, mer riktade insatser. 

 

 Katarina Träsk Älvkarlebyhus och Lovisa Hillbom IFO informerar om projektet 

 Våga värna, ett projekt vars syfte är att förebygga och informera om våld i nära 

 relationer, först och främst i Älvkarlebyhus bestånd. Våga värna sker i samverkan 

 mellan Älvkarlebyhus, Älvkarleby kommun, polisen och Sauvera.  

   

  Claudia Forsberg informerar om att IFO tillsammans med Älvkarlebyhus ser över 

  möjligheten att införa social förtur, vilket innebär förtur till ett förstahandskontrakt 

  för personer med starka medicinska behov, sociala behov eller en allvarlig hotbild. 

 Beslutsunderlag 

 Power Point-presentationer. 

 

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

 Ingen information fanns att delge nämnden denna gång. 
 

 _________________________  
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§ 121 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 samt antal fattade beslut från 

   biståndsenheten. 

 
  Meddelanden 
  - Kommunfullmäktige 2022-10-26 § 77, Delårsrapport 2022. 

  - Samhällsbyggnadsnämnden 2022-11-07 § 141, Lokalförsörjningsplan 2022-2025. 

  - Kommunfullmäktige 2022-11-23 § 88, Mål och budget 2023-2026. 

 

 _________________________  

 

 


