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

Tjänstgörande ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot 
Anna-Karin Lidberg (S)  Caroline Liberg (S) 
Ola Lindberg (MP)  Gunn Johansson (C) 
Maria Vesslén  Kurt Törnblom (SD) 

Övriga närvarande 
Övriga deltagare 
Namn Paragrafer Befattning 
Nora Bagge 27-29 Avgifts- och färdtjänsthandläggare 
Cecilia Vainio 29 Enhetschef bistånd och försörjningsstöd 
Claudia Forsberg 27-29 Verksamhetschef IFO 
Sandra Spjuth 32, 36 Ekonom 
Erik Alexandersson 36 Ensolution, via Skype 
Lena Isokivelä  Förvaltningschef 
Gunvor Pettersson  Sekreterare 
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ON § 26 Godkännande av dagordning 
 

Beslut 
Utsänd dagordning fastställs att gälla med följande ändring: 
 
Utgår: 
  Punkt nr 3, Anmälan av ny fråga för beredning i Au. 
 Punkt nr 9, Avtal om läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård i 
 Uppsala län. 
 Punkt nr 16, Information och allmän rapportering från uppdrag i 
 arbetsutskott och nämnd. 
 
____________________ 
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ON § 27 Egenavgift för föräldrar vars barn får vård utanför det 
egna hemmet 

Diarienr 
2020/33.704 Beslut 

Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta enligt förvaltningens 
förslag att ta ut ersättning för föräldrar vars barn får vård utanför det egna 
hemmet och att beslutet ska gälla från och med 2020-07-01. 

  
Sammanfattning av ärendet 
Föräldrabalken 7 kap 1 § anger att föräldrar, var för sig, har en 
underhållsskyldighet gentemot sina barn. Om ett barn under 18 år genom 
socialtjänstens försorg får vård i annat hem än det egna, är föräldrarna 
skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader (SoL  
8 kap. 1 § och LSS 20 §). Det gäller för placeringen enligt både 
Socialtjänstlagen (SoL), Lag om särskilda bestämmelser om vård av unga 
(LVU) samt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 
Skyldigheten upphör den dag barnet fyller 18 år, även om barnet går i 
gymnasiet. 
 
Ersättningsbeloppet bestäms efter samma grunder som om det gällde att 
bestämma återbetalningsskyldighet för var och en av dem enligt lagen om 
underhållsstöd (6 kap. 2-4 §§ SoF). Beräkningen ska göras på var och en av 
föräldrarna. I beräkningsunderlaget registreras förälderns taxerade 
årsinkomst minus grundavdraget. Ersättningsunderlaget beräknas därefter 
med en viss procentsats av förälders inkomst. Procentsatsen bestäms med 
hänsyn till hur många barn som föräldern är försörjningsskyldig till. Alla 
barn ska räknas med, även de som lever utanför familjen. Om barnet har 
inkomster så registreras detta också i beräkningsunderlaget. Om 
inkomsterna överstiger barnets grundavdrag så reduceras ersättnings-
beloppet som föräldern behöver betala. Maximalt ersättningsbelopp väljs 
utifrån barnets ålder. Det finns möjlighet att registrera avdrag från 
ersättningsbeloppet om det förekommer extra utgifter vid umgänge. 
 
Förvaltningen föreslår kommunfullmäktige att besluta att ta ut ersättning för 
föräldrar vars barn får vård utanför det egna hemmet. Beslutet förslås att 
gälla från och med den 1 juli 2020. En licenskostnad på 25 000 kr 
(engångskostnad) samt en årlig nyttjanderätt på 12 500 kr tillkommer för en 
modul gällande egenavgift i verksamhetssystemet Treserva, något som inte 
är budgeterat för då uppgifter om kostnader för tilläggsavtalet inte varit 
färdigt förrän nu. Det är svårt för förvaltningen att bedöma hur mycket 
intäkter egenavgifterna kommer att generera i år och om det kommer att 
täcka licenskostnad och nyttjanderätt.  
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Åtgärden är dock en besparing som på längre sikt kan ge ett positivt utfall 
och är även viktigt för att visa föräldrarnas ersättningsansvar vid barnets 
placering.  

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från Claudia Forsberg, 
 verksamhetschef IFO. 
 
Barnperspektivet 
 Barnets bästa sätts i främsta rum i form av att barnet får den vård och 
 omsorg barnet är i behov av. 
 
____________________ 
Beslutet lämnas till 
Kommunfullmäktige 
Verksamhetschef IFO C Forsberg 
Enhetschef C Vainio 
Avgifts- och färdtjänsthandläggare N Bagge 
Ekonom S Spjuth 
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ON § 28 Egenavgift för placering av vuxna 
Diarienr 
2020/33.704 Beslut 

Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta enligt förvaltningens 
förslag att ta ut egenavgifter för placerade vuxna och att beslutet ska gälla 
från och med 2020-07-01. 
 

 Sammanfattning av ärendet 
8 kap. 1§ SoL reglerar vilka avgifter kommunen kan ta ut vid insatser för 
vuxna som vårdas eller behandlas på grund av missbruk. Lagen skiljer 
mellan stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär och andra stöd och 
hjälpinsatser.  
Då det gäller behandlingsinsatser för vuxna som är placerade på HVB eller i 
familjehem, enligt SoL eller LVM, får kommunen ta ut en dygnsavgift på 
80 kronor för kost och logi. Högsta avgift som får tas ut regleras i 
socialtjänstförordningen 6 kap. 1§.  
Då det gäller insatser som syftar till att stödja eller hjälpa, som inte är i 
behandlingssyfte, debiteras kost med 80 kronor per dygn samt logi med en 
avgift på 71 kronor per dygn. Det gäller vuxna vid placering på stödboende, 
HBV eller familjehem. Logiavgiften baseras på högsta avgift för särskilt 
boende som inte omfattas av hyreslagen, vilket beräknas 0,5539 x en 
tolftedel av prisbasbeloppet. 
Om den enskilde saknar inkomst eller har så låg inkomst att full avgift inte 
kan tas ut kan avgiften fastställas till en lägre nivå eller efterges helt enligt 9 
kap. 4§ SoL. Om den enskilde har försörjningsstöd bör avgiften helt 
efterges. 

Förslag på avgifter 
Kategori Vårdboende Avgift Kommentar 
Behandlingshem 
(HVB) 
LVM-hem 

Vård och 
behandling för 
missbruk 

80 kr/dygn Bör efterges helt 
eller delvis enligt 9 
kap. 4 § Sol om 
personen saknar 
betalningsförmåga 

Familjehem Vård för missbruk 80 kr/dygn Samma som ovan.  
 

Stöd/omvårdnadsin
satser HVB) 

Vård för missbruk 
och psykiska 
problem 

156 kr/dygn 
(boende 70 kr 
och 86 kr)  

Bör efterges om 
personen saknar 
betalningsförmåga 

Arbetskooperativ Stödboende för 
missbruk 

156 kr/dygn 
(boende 70 kr 
och 86 kr) 

Bör efterges om 
personen saknar 
betalningsförmåga 

Familjehem Stödboende/omvår
dnad för missbruk 
och psykiska 
problem 
 

156 kr/dygn 
(boende 70 kr 
och 86 kr) 

Bör efterges om 
personen saknar 
betalningsförmåga 
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Korttidsboende Stödboende för 

missbruk och 
psykiska problem 

156 kr/dygn 
(boende 70 kr 
och 86 kr) 

Bör efterges om 
personen saknar 
betalningsförmåga 

 
Om den enskilde inte frivilligt betalar avgiften kan socialtjänsten med stöd 
av 9 kap 3§ SoL väcka talan om återkrav hos förvaltningsrätten. Innan sådan 
talan väcks ska en bedömning göras om den enskildes betalningsförmåga. 
Beslut om att delvis eller helt efterge fordran fattas enligt 9 kap 4§ SoL. 
 
Förvaltningen föreslår kommunfullmäktige att besluta att ta ut ersättning för 
egengift av placerade vuxna. Beslutet förslås att gälla från och med den  
1 juli 2020. En licenskostnad på 25 000 kr (engångskostnad) samt en årlig 
nyttjanderätt på 12 500 kr tillkommer för en modul gällande egenavgift i 
verksamhetssystemet Treserva, något som inte är budgeterat för då uppgifter 
om kostnader för tilläggsavtalet inte varit färdigt förrän nu. Det är svårt för 
förvaltningen att bedöma hur mycket intäkter egenavgifterna kommer att 
generera i år och om det kommer täcka licenskostnad och nyttjanderätt, 
främst p.g.a. få vuxenplaceringar, vilket i sig är positivt. Åtgärden är dock 
en besparing som på längre sikt kan ge ett positivt utfall och är även viktigt 
för att visa på den enskilde personens betalningsansvar vid en placering. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från Claudia Forsberg, 

verksamhetschef IFO, daterad 2020-05-14. 
 

Barnperspektivet 
 Ej relevant i frågan. 
 
____________________ 

 
Beslutet lämnas till 
Kommunfullmäktige 
Verksamhetschef IFO, C Forsberg 
Enhetschef C Vainio 
Avgifts- och färdtjänsthandläggare N Bagge 
Ekonom S Spjuth 
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ON § 29 Riktlinjer för avgiftshandläggning inom omsorgs-
förvaltningen 

Diarienr 
2020/31.730 Beslut 

Omsorgsnämnden godkänner de reviderade avgiftsriktlinjerna under 
förutsättning att Kommunfullmäktige antar förslaget till de nya avgifterna 
gällande ”Egenavgifter för placering av vuxna (se punkt 8)” samt 
”Egenavgifter för föräldrar vars barn får vård utanför det egna hemmet (se 
punkt 9)”. 

 
Sammanfattning av ärendet 
De tidigare riktlinjerna för avgifter inom vård och omsorg antogs 2016. 
Sedan årsskiftet 2020 har myndighetsutövningen gällande avgifts-
handläggningen flyttats från att tillhöra den övergripande administrationen 
inom kommunstyrelsens förvaltning till Biståndsenheten inom Individ- och 
familjeomsorgen.  
 
Ett nytag har tagits kring hela avgiftsområdet där även avgifter inom 
individ- och familjeomsorgen lagts till. Se separata tjänsteskrivelser från 
Claudia Forsberg, verksamhetschef IFO, gällande Egenavgift för föräldrar 
vars barn får vård utanför egna hemmet (dnr 2020/33.704) och Egenavgift 
för placering av vuxna (2020/32.704).   
 
Biståndsenheten har valt att förenkla, att ta bort felaktigheter i tidigare 
riktlinjer samt gjort riktlinjen mer användarvänlig genom t ex 
omskrivningar.  
 
De ändringar som gjorts från tidigare riktlinjer för avgifter inom vård och 
omsorg är följande:  
Gällande minimibeloppet stod det tidigare att ”för personer yngre än 61 år 
har minimibeloppet höjts med en del för livsmedel samt för övrig livsföring, 
då denna grupp anses ha dyrare levnadsomkostnader än de som är äldre. 
Denna grupp har fått en ökning av sitt förbehållsbelopp vad gäller 
livsmedel enligt konsumentverket”.  
Detta stycke är borttaget i förslaget om nya riktlinjer för avgifter inom 
Omsorgsförvaltningen då det inte längre beräknas på det viset sedan 8 år 
tillbaka. Denna ändring gjordes på grund av tidigare faktafel och är en 
korrigering.  Däremot får yngre 10% högre minimibelopp, det stämmer 
sedan tidigare.  
 
Sakfel gällande maxtaxan. I tidigare riktlinjer står det att avgift för 
dagverksamhet ingår i maxtaxan vilket är ett sakfel och har tagits bort i 
denna reviderade riktlinje.  

8



  
 Omsorgsnämnden  
 2020-06-09 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

 
Gällande särskild beräkning för att kvarboende inte ska drabbas 
oskäligt. Detta togs upp i tidigare riktlinje på två ställen men med olika sätt 
att hantera avgiftsberäkningen (se rubriker Makar och registrerade partners 
som bor åtskilt s 6 och Reducering när en av två makar flyttar till särskild 
boendeform s. 9). I praktiken har handläggningen följt det första sättet och 
därför väljer enheten att fortsätta handlägga ärendena på det viset och den 
andra typen av hantering av dessa ärenden tas bort.  

 
Beslutsunderlag 
 Förslag till nya avgiftsriktlinjer inom Omsorgsförvaltningen 
 Tidigare avgiftsriktlinjer antagna 2016-05-31 
 Reviderad tjänsteskrivelse med förslag till beslut från enhetschef Cecilia 

Vainio, daterad 2020-05-18. 
 
Barnperspektivet 
 Beslutet innebär inte någon ändring för barns eller ungdomars bästa, 
 därmed har inte deras synpunkter inhämtats. 
 
____________________ 
Beslutet lämnas till 
Förvaltningschef L Isokivelä 
Enhetschef C Vainio 
Avgifts- och färdtjänsthandläggare N Bagge 
Ekonom S Spjuth 
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ON § 30 Ändring av habiliteringsersättning till deltagare vid 
Daglig verksamhet enligt 9 § punkt 10 LSS 

Diarienr 
2020/14.704 Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar, enligt förvaltningens förslag, att sänka 
habiliteringsersättningen till samma nivå som innan beslut om en ökning  
av ersättningsnivåerna togs 2018-03-16 (Dnr 2018/9.704).  
Vilket innebär:  
- Ersättning per halvdag (1-4 timmar) 25 kronor 
- Ersättning per heldag 50 kronor 

 
Sammanfattning av ärendet 
Daglig verksamhet är till för personer som tillhör personkrets 1 och 2 enligt 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i yrkes-
verksamålder som saknar förvärvsarbete. Habiliteringsersättningen är till för 
att stimulera den enskilde att delta i daglig verksamhet. 
Habiliteringsersättningen är inte reglerad i lag, förordning eller föreskrift 
och inte heller semestergrundande enligt semesterlagen (1977:480) då 
deltagarna inte räknas som arbetstagare eftersom LSS bygger på frivillighet. 
För närvarande är det 31 personer som är beviljade daglig verksamhet. 
Närvarograden varierar mellan brukarna.   
Enligt beslut som togs 2018-03-16 i Utbildning- och omsorgsnämnden, 
(med diarienr. 2018/9.704) valde nämnden att öka ersättningsnivåerna till 90 
kr per hel dag istället för tidigare 50 kr per hel dag.  I den omvärlds-
bevakning som är gjord framkommer det att kommuner hanterar denna 
fråga olika. Spännvidden är stor men man kan dock se att Älvkarleby 
kommun i jämförelse med andra ligger i det högre spannet gällande 
ersättningen. 

Förslaget 
Med anledning av att Älvkarleby kommun har förhållandevis hög 
habiliteringsersättning jämförbart med andra och nämndens ansträngda 
ekonomi föreslås därför en sänkning av ersättningen till samma nivå som 
innan beslutet 2018. Vilket innebär:  
 

- Ersättning per halvdag (1-4 timmar) 25 kronor 
- Ersättning per heldag 50 kronor 

 
Vidare föreslås att så länge det finns statliga stimulansmedel för ändamålet 
att rekvirera från staten får den enskilde brukaren samma ersättning som 
idag, det vill säga maximalt 90 kr per heldag.  
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Differensen mellan den kommunala ersättningen och den totala ersättningen 
för den enskilde på totalt maximalt 40 kronor för en heldag finansieras i och 
med detta av statliga medel. 
 
Habiliteringsersättning utgår inte för ledig dag och är inte semesterlöne-
grundande. 

Konsekvenser ekonomi 
Varje deltagare inom daglig verksamhet har även aktivitetsersättning 
alternativt sjukersättning från Försäkringskassan. Det kommer alltså inte ge 
kommunen någon merkostnad i form av utökat försörjningsstöd.  
Nedan åskådliggörs ekonomiska konsekvenserna om alla brukare deltar 
dagligen: 
 

 Med nuvarande beslut Förslag till beslut 
Heldag 55 800 kr/månad 31 000 kr/mån 
Halvdag  27 900kr/ månad 15 500 kr/ månad 

 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från enhetschef Peter Stenberg, 
 2020-05-19.  
 
Barnperspektivet 
 Barnperspektivet är inte relevant i frågan. 
 
____________________ 
Beslutet lämnas till 
Förvaltningschef L Isokivelä 
Vård- och omsorgschef C Wadestig 
Enhetschef P Stenberg 
Ekonom S Spjuth 
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ON § 31 Överenskommelse om samverkan kring barn och unga 
som vårdas utanför det egna hemmet 

Diarienr 
Uon-avtal 
2020/2 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att ställa sig bakom överenskommelsen om 
samverkan kring barn- och unga placerade utanför det egna hemmet. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) ska 
kommun och landsting ingå en överenskommelse om samarbete avseende 
barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet. 
Överenskommelsen ska öka förutsättningarna för tidiga och samordnade 
insatser samt ge förutsättningar för helhetslösningar utifrån lokala och 
regionala förhållanden.  
Av Uppsala läns strategi för närvårdssamverkan framgår att huvudmännen 
ska arbeta med utgångspunkt från nationella författningar, styrdokument och 
riktlinjer. Till stöd för detta upprättas länsövergripande överenskommelser, 
riktlinjer och rutiner där regionen och kommunerna ska samverka och där 
ansvarsfördelningen mellan huvudmännen har tydliggjorts.  
Överenskommelsen är ett politiskt dokument som stödjer samverkan ur ett 
bredare perspektiv och fungerar som ett övergripande styrdokument för 
samverkan för målgruppen 
 
Överenskommelsens syfte är att tydliggöra ansvarsfördelning och stärka 
samverkan mellan regionen och länets kommuner samt utgöra grund för det 
lokala närvårdsarbetet avseende barn och unga som är placerade och vårdas 
utanför det egna hemmet eller som löper risk att placeras. 
Överenskommelsen har beretts av länets beslutsfattare via berörda 
tjänstemän i tjänstledning HSVO. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från förvaltningschef Lena 

Isokivelä, daterad 2020-05-19. 
 Missiv från Region Uppsala gällande Överenskommelse om samverkan 

kring barn och unga placerade utanför det egna hemmet. 
 

Barnperspektivet 
 Barnens bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör 

barnet och vara avgörande vid beslut och åtgärder som rör vård- och 
behandlingsinsatser för barn. 

 
____________________ 
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Beslutet lämnas till 
Region Uppsala, Nära vård och hälsa 
Förvaltningschef L Isokivelä 
Verksamhetschef IFO, C Forsberg 
Närvårdsstrateg A Stenbäck 
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ON § 32 Tertialrapport för perioden januari-april 2020 
Diarienr 
2020/7.704 Beslut 

Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av tertialrapport för perioden 
januari-april 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Lena Isokivelä och ekonom Sandra Spjuth redovisar 
tertialrapport för perioden januari-april 2020. Årsprognosen visar ett 
underskott om ca -22 863 tkr. 
 
Dessutom redovisas ett presentationsunderlag med bland annat jämförelser 
2018-2020 och förväntade kostnader i samband med Covid-19. 
 
Beslutsunderlag 
 Tertialrapport för perioden januari-april 2020. 
 Presentationsunderlag 
 
____________________ 
Beslutet lämnas till 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef L Isokivelä 
Ekonom S Spjuth 
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ON § 33 Delgivning av övriga paragrafer i arbetsutskottets 
protokoll 2020-05-26 

 
Beslut 
Övriga paragrafer i arbetsutskottets protokoll från 2020-05-26 anses 
delgivna. 
 
____________________ 
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ON § 34 Arvode för beredskap inom socialtjänsten 
Diarienr 
2020/35.704 Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att från och med 2020-07-01 höja arvodet till 
3 000 kronor per vecka för ledamöter inom Omsorgsnämnden som har 
delegation enligt särskild beredskapslista att fatta beslut i individärenden i 
brådskande fall. 

 
Sammanfattning av ärendet 
De ordinarie ledamöterna inom Omsorgsnämnden har i uppdrag att enligt 
fastställd beredskapslista vara tillgänglig för att fatta beslut i individärenden 
i brådskande fall. Syftet är att det alltid ska finnas någon som kan fatta 
beslut i de fall då nämndens eller utskottets beslut inte kan avvaktas. Under 
beredskapsveckan skall den ledamot som har beredskap vara tillgänglig på 
telefon dygnet runt samt efter viss inställelsetid ta sig till socialtjänstens 
kontor för att underteckna beslut alternativt faxa över underskrift. 
 
Arvodet till ledamöterna som har beredskap är för närvarande 1 500 kronor 
per vecka och har så varit sedan 2014-01- 01.   
 
Det står kommunerna fritt att själva utforma systemet för ersättning vilket 
gör det svårt att jämföra arvoden mellan kommunerna. Det är dock relativt 
vanligt att ersättningen indexeras och därmed även justeras årligen. Det 
faktum att ersättningen inte höjts sedan 2014 kopplat till uppdragets art har 
diskuterats i olika forum och bedömningen är att en höjning till den 
föreslagna nivån är motiverad. 
 
Förvaltningen föreslår Omsorgsnämnden besluta att från och med  
2020-07-01 höja arvodet för beredskapsersättning till 3 000 kronor per 
vecka. Medel från nämndens budget för kurser och konferenser omfördelas 
för att täcka kostnadsökningen. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från ordförande Jenny Dahlberg 

och förvaltningschef Lena Isokivelä, daterad 2020-05-28.  
 

Beslutet lämnas till 
Lönecentrum 
Förvaltningschef L Isokivelä 
Verksamhetschef IFO C Forsberg 
Ekonom S Spjuth 
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 Omsorgsnämnden 
 2020-06-09  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

ON § 35 Delegationsbeslut för maj månad 2020 
 

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

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen redovisar delegationsbeslut tagna under maj 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 
 2020-06-09  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

ON § 36 Redovisning av Kostnad per brukare (KPB) 
Diarienr 
2020/36.709 

 
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. 
Erik Alexandersson från Ensolution redovisar, via Skype, presentations-
underlaget 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. 
 
Beslutsunderlag 
 Kostnad per brukare, presentationsunderlag juni 2020. 
 
____________________ 
Beslutet lämnas till 
Förvaltningschef L Isokivelä 
Vård- och omsorgschef C Wadestig 
Verksamhetschef IFO, C Forsberg 
Ekonom S Spjuth 
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 Omsorgsnämnden 
 2020-06-09  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

ON § 37 Information från nämndens olika verksamhetsområden 
 

Nämnden tackar för informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Lena Isokivelä informerar och rapporterar om följande; 
 Radio Gävleborg ska besöka Skutskär och göra ett reportage om till-
 verkningen av skyddsmaterial till äldreomsorgen. Reportaget kommer att 
 finnas på deras hemsida.  
 Förvaltningens bedömning är att det under en lång tid framöver kommer 
 att behöva användas skyddsutrustning. 
 Det finns inga nya konstaterade smittade som vi vårdar. 
 Antal lab-konstaterade covid-19-smittade personer på Tallmon som har 
 avlidit är totalt 10 st. 
 Det finns en plan för att öppna upp för inflytt på särskilt boende. 
 Eventuellt kan ett av de nya husen användas som karantänboende. 
 Semesterplaneringen inom vård och omsorg ser bra ut. 
 En ny enhetschef inom vård och omsorg är anställd då den tidigare 
 enhetschefen slutat sin anställning i kommunen. 
 
____________________ 
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 Omsorgsnämnden 
 2020-06-09  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

ON § 38 Rapporter och meddelanden 
 

Rapporter 
- Uppföljning av verkställigheten av beslut tagna i arbetsutskott och 
 nämnd. 
- Årsplanering för år 2020. 
- Körapport för boenden, vård och omsorg. 
- Sammanställning över sökta stimulansmedel år 2020. 
 
Meddelanden 
- Inspektionen för vård och omsorg (IVO, information om tillsyn med 
 anledning av Covid -19 samt behandling av personuppgifter gällande 
 bostad med särskild service enligt lagen om stöd och service till vissa 
 funktionshindrade (LSS). 
 IVO, underrättelse att uppgifter som framkommit vid intervjun med 
 enhetschef Peter Stenberg inte föranleder IVO att vidta någon ytterligare 
 granskning av verksamheten. 
 IVO, information om tillsyn för minskad smittspridning av covid -19 i 
 LSS-boende för vuxna. 
- Inspektionen för vård och omsorg (IVO, information om tillsyn med 
 anledning av Covid  -19 samt behandling av personuppgifter gällande 
 särskilda boenden för äldre. 
 IVO, underrättelse att uppgifter som framkommit vid intervjun med 
 enhetschef Kaarin Öhrn inte föranleder IVO att vidta någon ytterligare 
 granskning av verksamheten. 
 IVO, information om tillsyn för minskad smittspridning av covid -19 i 
 särskilda boenden för äldre. 
- Inspektionen för vård och omsorg (IVO, information om tillsyn med 
 anledning av Covid -19 samt behandling av personuppgifter gällande 
 hemtjänstverksamheten. 
 IVO, underrättelse att uppgifter som framkommit vid intervjun med 
 enhetschef Mervi Rantala inte föranleder IVO att vidta någon ytterligare 
 granskning av verksamheten. 
 IVO, information om tillsyn för minskad smittspridning av covid -19 i 
 hemtjänstverksamheten. 
- Kommunfullmäktige 2020-04-29 § 36, beslut att anta förslaget till 
 Riktlinjer för riksfärdtjänst. 
- Kommunfullmäktige 2020-04-29 § 39, beslut om revidering av 
 kommunens reglementen för att möjliggöra deltagande på distans. 
- Tjänsteskrivelse och överenskommelser om särskilda ersättningar vid 
 sommarsemestern 2020 på grund av Covid -19. 
- Delegationsbeslut, taget av ordförande Jenny Dahlberg 2020-05-08, att 
 ge förvaltningschef Lena Isokivelä möjlighet att tillämpa överens-
 kommelsen om särskilda ersättningar. 
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 Omsorgsnämnden  
 2020-06-09 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

 
- Arbetsmiljöverkets beslut att avsluta anmälan om händelse som inträffat 
 på individ- och familjeomsorgen. AV:s dnr 2020/017597. 
- Beslut att avslå begäran från Sveriges Radio P4 Uppland om utlämnande 
 av allmän  handling. Beslutet taget av vård- och omsorgschef Cecilia 
 Wadestig 2020-05-20. 
 
____________________ 
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