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ANSLAG / BEVIS
Omsorgsnämndens protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på
kommunens digitala anslagstavla. Protokollet förvaras i kommunhuset.

Sammanträdesdatum
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned

2020-12-08

Underskrift
Utdragsbestyrkande

1

Omsorgsnämnden
2020-12-08

Beslutande
Ledamöter
Namn (politisk tillhörighet)
Jenny Dahlberg (S)
Caroline Liberg (S)
Hannele Kumpulainen (S)
Gunn Johansson (C)
Agneta Lundgren (C)
Eva Sidekrans (M)
Kurt Törnblom (SD)
Mona Hansson (KV)
Tjänstgörande ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Ann-Charlotte Ågren (L)

Paragrafer

Paragrafer

Ordinarie ledamot
Anna Högberg (M)

Övriga närvarande
Ersättare
Namn (politisk tillhörighet)
Ola Lindberg (MP)
Övriga deltagare
Namn
Klara Carlsson
Cecilia Axelsson (via länk)
Kenneth Holmgren (via länk)
Rolf Haglund (via länk)
Jenny Sundell (via länk)
Sandra Nilsson Ullström (via
länk)
Casper Wessén (via länk)

Ordförandens
signatur

Paragrafer

Paragrafer
77
87
87
87
87

Befattning
Socialsekreterare
Revisor PwC
Kommunrevisor
Kommunrevisor
Kommunrevisor

87

Kommunrevisor

87

Kommunrevisor

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

2

Utdragsbestyrkande

Sida
2

Omsorgsnämnden
2020-12-08

Claudia Forsberg
Cecilia Wadestig
Lena Isokivelä
Nikola Jevtic
Gunvor Pettersson

Ordförandens
signatur

77, 88
88

Justerarens
signatur

IFO-chef
Vård- och omsorgschef
Förvaltningschef
Vik. kommunsekreterare
Sekreterare

Justerarens
signatur

3

Utdragsbestyrkande

Sida
3

Omsorgsnämnden
2020-12-08

ON § 76

Godkännande av dagordning
Beslut
Utsänd dagordning fastställs att gälla med följande tillägg:
Tillägg:
 Revidering av Omsorgsnämndens delegationsordning.
____________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Omsorgsnämnden
2020-12-08

ON § 77

Beslut om umgängesbegränsning enligt 14 § andra
stycket punkt 1 LVU
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar med stöd av 14 § andra stycket punkt 1 LVU att
umgänget mellan xxx och xxx ska begränsas till telefonsamtal á 15-20
minuter vid ett tillfälle varannan vecka i närvaro av umgängesperson. 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 2020-12-01.
Handläggare: Socialsekreterare Klara Carlsson.
____________________
Beslutet lämnas till

Vårdnadshavare (Bilaga: Hur man överklagar)
Individ- och familjeomsorgen

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Omsorgsnämnden
2020-12-08

ON § 78
Diarienr
ON
2020/71.730

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt SoL
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till riktlinjer för
biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen – en riktlinje för biståndsbedömning (individ- och familjeomsorgen) och verkställighet (vård- och
omsorg).
Sammanfattning av ärendet

Riktlinjen ska vara ett stöd för både biståndsbedömning och verkställighet i
vad som bedöms vara en skälig levnads nivå i Älvkarleby kommun gällande
insatser för äldre och personer med funktionsnedsättning. Dokumentet ska
även ge en information till sökande, anhöriga och allmänhet om vilken hjälp
och stöd de kan förvänta sig från Omsorgsnämndens verksamhet i normalfallet. Det finns inga rättsliga möjligheter att begränsa vad den enskilde får
ansöka om, enligt socialtjänstlagen (SoL), genom kommunala riktlinjer.
Den enskilde har rätt att ansöka om andra typer av insatser och i annan
omfattning än de som ingår i kommunens riktlinjer och att få dessa
individuellt behovsprövade. Riktlinjen har arbetats fram utifrån gällande
lagstiftning, föreskrifter, allmänna råd och rättspraxis.
I riktlinjer anges Älvkarleby kommuns ambitionsnivå. De är vägledande
men en individuell bedömning görs i varje enskilt fall.
Beslutsunderlag

 Förslag till riktlinjer för biståndsinsatser enligt SoL.
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från enhetschef Cecilia Vainio,
daterad 2020-11-19.
Barnperspektivet

 En bedömning av barnets bästa ska göras inför alla beslut inom socialtjänsten, detta har varit vägledande i utformningen av riktlinjen.
____________________
Beslutet lämnas till

Förvaltningschef L Isokivelä
Enhetschef för bistånd och försörjningsstöd, C Vainio

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Omsorgsnämnden
2020-12-08

ON § 79
Diarienr
ON
2020/70.739

Inriktningsbeslut - Digitalisering och teknik - en del av
framtidens omsorg
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens förslag till
inriktningsbeslut för digitalisering och teknik inom omsorgsverksamheten.
Sammanfattning av ärendet

I ett arbetsmarknadsläge som förutspår en omfattande arbetskraftsbrist i
välfärden i kombination med att behovet av både hälso- och sjukvård och
äldreomsorg kommer öka innebär det att verksamheterna behöver utvecklas
och effektiviseras för att kunna möta behoven. Samtidigt har en omställning
inom äldreomsorgen skett där andelen personer 80 år och äldre som får
hemtjänst har ökat från cirka 40 procent år 2000 till drygt 45 procent 2018.
Dessa omständigheter sammantaget innebär stora utmaningar för vår
kommun och äldreomsorgen behöver utvecklas genom att ta tillvara
potentialen i att använda tekniska lösningar och utrustning för digitala
arbetssätt, så kallad välfärdsteknik, i större utsträckning.
För att underlätta och tydliggöra inriktningen framåt föreslås omsorgsnämnden anta ett inriktningsbeslut som anger att det digitala är det normala
i beviljandet av insatser och i planeringen av utförandet av dessa. I de fall en
insats kan utföras minst lika bra eller bättre genom digitala och tekniska
lösningar som om den utförts av omsorgspersonal, skall detta övervägas i
första hand.
Med en inriktning om Digitalt först, ges Älvkarleby kommun möjlighet att
ta tillvara teknikens och digitaliseringens möjligheter för att bättre klara
kompetensförsörjningen, förbättra arbetsmiljön och öka medborgarnyttan.
Beslutsunderlag

 Skrivelse Digitalisering och teknik – en del av framtidens omsorg.
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från verksamhetsutvecklare Karin
Östblom, daterad 2020-11-18.
____________________
Beslutet lämnas till

Förvaltningschef L Isokivelä
Vård- och omsorgschef C Wadestig
Verksamhetsutvecklare K Östblom

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Omsorgsnämnden
2020-12-08

ON § 80
Diarienr
ON
2020/7.704

Budgetuppföljning för perioden januari-oktober 2020
Beslut
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av budgetuppföljning för
perioden januari-oktober 2020.
Sammanfattning av ärendet

Förvaltningschef Lena Isokivelä redovisar budgetuppföljning för perioden
januari-oktober 2020 samt korttidsfrånvaron för vård och omsorg från vecka
14 till och med vecka 48.
Budgetprognosen visar en avvikelse mot årsbudget med ca -22 557 tkr.
Eva Sidekrans (M) inkom med ett särskilt yttrande gällande enkel
uppföljning oktober 2020.
Beslutsunderlag

 Enkel budgetuppföljning för perioden januari-oktober 2020.
____________________
Beslutet lämnas till

Kommunstyrelsen
Förvaltningschef L Isokivelä
Ekonom S Spjuth

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Omsorgsnämnden
2020-12-08

ON § 81
Diarienr
ON
2020/8.704

Internbudget 2021
Beslut
Omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till internbudget för år
2021.
Reservation

Eva Sidekrans (M) reserverar sig mot beslutet och lämnar en skriftlig
reservation på mötet.
Sammanfattning av ärendet

Förvaltningschef Lena Isokivelä redovisar förvaltningens förslag till
fördelning av internbudget mellan verksamheterna.
Gemensamt för nämndens alla verksamheter är att samtliga har stora
utmaningar för att komma ner i den tilldelade ramen. Stora delar av nämndens
verksamheter behöver i normalläget hantera det faktum att uppdraget både
gällande karaktär samt volym varierar över tid och är starkt beroende av yttre
omständigheter i samhället. Att utöver detta hantera pandemin och planera
verksamheten inför ett år då uppdraget är ännu mindre förutsägbart än vanligt
ställer stora krav på verksamheten att snabbt ställa om.
Samtliga verksamheter har med vetskap om ovanstående tagit fram en
handlingsplan innehållande aktiviteter motsvarande totalt 17 965 tkr för en
budget i balans. Att handlingsplanens åtgärder genomförs är en förutsättning
för att detta skall nås.
Fördelningen av ram baseras dels på den så kallade prislappsmodellen, gäller
hemtjänst och vård- och omsorgsboende samt de prioriterade satsningar som
fanns till underlag inför kommunfullmäktiges beslut om ramtilldelning för
2021.
Beslutsunderlag

 Internbudgetdokument 2021 för Omsorgsnämnden.
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från förvaltningschef Lena
Isokivelä, daterad 2020-12-01.
____________________
Beslutet lämnas till

Kommunstyrelsen
Förvaltningschef L Isokivelä
Ekonom S Spjuth
Verksamhetschef IFO C Forsberg
Vård- och omsorgschef C Wadestig

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

10

Omsorgsnämnden
2020-12-08

ON § 82

Delgivning av övriga paragrafer i arbetsutskottets
protokoll 2020-11-24
Beslut
Övriga paragrafer i arbetsutskottets protokoll från 2020-11-24 anses
delgivna.
_____________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Omsorgsnämnden
2020-12-08

ON § 83

Beredskapsschema för år 2021 och del av 2022
Beslut
Omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till beredskapsschema.
Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen redovisar förslag till beredskapsschema för perioden vecka 1
2021 till och med vecka 11 år 2022.
Beslutsunderlag

 Förslag till beredskapsschema för perioden vecka 1 2021 till och med
vecka 11 år 2022.
____________________
Beslutet lämnas till

Socialjouren
Individ- och familjeomsorgen

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Omsorgsnämnden
2020-12-08

ON § 84

Ändring av sammanträdesdag för arbetsutskottet
augusti 2021
Beslut
Omsorgsnämnden godkänner ändringen av datum för arbetsutskottets
sammanträde i augusti till att vara 2020-08-24.
Sammanfattning av ärendet

Omsorgsnämnden beslutade 2020-10-06 § 61 att godkänna förslag
sammanträdesplan för 2021.
Datumet för arbetsutskottets sammanträde i augusti behöver dock ändras,
från den 23:e till den 24:e augusti.
____________________
Beslutet lämnas till

Förvaltningschef L Isokivelä

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Omsorgsnämnden
2020-12-08

ON § 85
Diarienr
ON
2020/6.002

Revidering av Omsorgsnämndens delegationsordning
Beslut
Omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till revidering av
Omsorgsnämndens delegationsordning.
Sammanfattning av ärendet

I och med omorganisation av Individ och familjeomsorgen behöver
delegationsordningen ändras. Omorganisationen innebär bland annat att
tjänsten 1:e socialsekreterare för försörjningsstöd försvinner och vuxenärenden hanteras på annan enhet än tidigare.
Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från 1:e socialsekreterare Kevin
Broeng, daterad 2020-12-07.
 Ändring i delegationsordning.
____________________
Beslutet lämnas till

Förvaltningschef L Isokievelä
Verksamhetschef IFO C Forsberg
Enhetschef för bistånd och försörjningsstöd C Vainio
1:e socialsekreterare K Broeng

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Omsorgsnämnden
2020-12-08

ON § 86

Delegationsbeslut för november 2020
Beslut
Redovisning av delegationsbeslut för november 2020 godkänns och läggs
till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen redovisar delegationsbeslut tagna under november månad
2020.
Administration

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Förvaltningschef
Enhetschefer vård och omsorg
Enhetschefer individ- och familjeomsorgen
Samverkansprotokoll, enhetssamverkan
Redovisning av tecknade avtal och överenskommelser

Vård- och omsorg

7.
8.
9.
10.
11.

Biståndsbeslut
Färdtjänst och Riksfärdtjänst
LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade)
Bostadsanpassningsbidrag
Lex Maria, lex Sarah

Individ- och familjeomsorgen

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Behandlingsärenden, barn/familj
Behandlingsärenden, vuxen
Ekonomiskt bistånd
Familjerätt, fader/föräldraskap
Dödsboanmälan
Delegation, jourlägenhet

___________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Omsorgsnämnden
2020-12-08

ON § 87

Information och frågeställning från revisorerna
Sammanfattning av ärendet

Kommunrevisorerna önskade träffa nämnden på dagens sammanträde för att
dels informera om revisionens arbete och dels för att få svar på följande
frågeställningar:













Vi har fått till oss att det inte finns någon verksamhetsplan för 2020
upprättad för nämndens verksamhet. Stämmer det? Vad är orsaken till
det?
Finns en fastställd internbudget som omfattar nämndens samtliga
verksamheter? (styrning) Sker den löpande resultatuppföljningen mot
denna fastställda budget?
Är nämndens budget för 2020 i balans vid årets början eller finns det
redan från start risk för underskott?
Anser ni att den rapportering nämnden får är heltäckande och tillräcklig
för att utöva kontroll över nämndens verksamhet och ekonomi? Om inte,
vad saknas?
Nämnden prognostiserar ett underskott för 2020. I protokoll går att utläsa
att nämnden gett förvaltningen i uppdrag att arbeta med bland annat
besparingsåtgärder. Har nämnden i övrigt preciserat vad som ska göras,
när och av vem? Har nämnden fattat beslut om åtgärder eller har
åtgärderna skett på tjänstemannanivå?
Hur säkerställer nämnden att beslutade åtgärder genomförs? Erhåller
nämnden en löpande återrapportering kring vidtagna åtgärder och dess
effekter? Om åtgärderna inte ger tänkta effekter sker då beslut om
ytterligare åtgärder?
På vilket sätt kommer den ökade smittspridningen kring covid-19 som vi
nu ser att påverka möjligheten att vidta åtgärder?

Ordförande Jenny Dahlberg och förvaltningschef Lena Isokivelä redovisar
svaren på revisorernas frågor.
Beslutsunderlag

 Frågeställning från revisorerna.
 Power Point-redovisning från förvaltningen med svar på revisorernas
frågeställning.
____________________
Beslutet lämnas till

Kommunrevisorerna
Förvaltningschef L Isokivelä

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Omsorgsnämnden
2020-12-08

ON § 88

Information från nämndens olika verksamhetsområden
Vård- och omsorgschef Cecilia Wadestig:

Cecilia informerar om vad som är på gång och vad som händer inom de
olika enheterna inom vård- och omsorgsverksamheten.
Bland annat:
- Med hjälp av HR tittar de över ramavtal gällande flexibel arbetstid.
- Ett chefsstöd är timanställd för att stötta upp vård- och omsorgschef
en tid framåt.
- Övertagande av bemanningsenheten som organisatoriskt går från
kommunstyrelsen till omsorgsnämnden vid årsskiftet.
- På tallmon pågår omvandling av 9 korttidsplatser till permanenta platser,
uppstart av ny boendeenhet runt mars 2021.
- Schemaöversyn görs på Tallmon.
- Boendestöd står i startgroparna för nytt samarbete med IFO.
- Översyn av hemtjänstens organisation pågår.
- Samverkansprojekt mellan hälso- och sjukvården samt hemtjänst pågår.
Verksamhetschef IFO Claudia Forsberg:

Claudia informerar om omorganisation på individ- och familjeomsorgens
olika enheter.
____________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Omsorgsnämnden
2020-12-08

ON § 89

Information och rapportering från uppdrag i
arbetsutskott och nämnd
Ingen information fanns att delge nämnden denna gång.
____________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

Omsorgsnämnden
2020-12-08

ON § 90

Rapporter och meddelanden
Rapporter

- Uppföljning av verkställigheten av beslut tagna i arbetsutskott och
nämnd.
- Årsplanering 2020.
- IVO`s beslut att avsluta ärendet gällande tillsynen av individ- och
familjeomsorgen.
- Körapport för boenden.
Meddelanden

- Inspektionen för vård och omsorg (IVO) beslutar 2020-10-27 att under
2020 genomföra en tillsyn av stödboendet Vega , dnr 3.2.2-53283/2020.
- Kommunfullmäktige 2020-10-21 § 94, beslut att anta förslaget att
omfördela budget för korttidsbemanning från kommunstyrelsen till
Omsorgsnämnden.
- Utbildningsnämnden 2020-11-17 § 71, beslut att anta förvaltningens
förslag till Riktlinjer för samverkan mellan skola och socialtjänst i
Älvkarleby kommun samt att följa upp samverkan mellan skola och
socialtjänst i Älvkarleby kommun i mars 2021.
- Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och
insatser enligt 9 § LSS.
- Skrivelse från förvaltningschef gällande följsamhet av hygienrutiner och
klädregler med anledning av felaktig rapportering bakom resultat i
mätning av ovanstående.
- Socialstyrelsens beslut om statsbidrag till regioner och kommuner för
2020 (omgång 1) att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och
sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19.
____________________

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Utdragsbestyrkande

