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 Omsorgsnämnden Sida 
 2021-10-05 2 
  
 
  

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutande 
Ledamöter 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 
Jenny Dahlberg (S)  
Gun Johansson (C)  
Agneta Lundgren (C)  
Eva Sidekrans (M)  
Kenneth Gottschalk (M)  
Kurt Törnblom (SD)  
Mona Hansson (KV)  

Tjänstgörande ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot 
Anna-Karin Lidberg (S)  Caroline Liberg (S) 
Britta Gustavsson (S)  Hannele Kumpulainen (S) 

Övriga närvarande 
Ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 
Rose-Marie Westerholm (S)  
Joar Nordli (V)  
Ola Lindberg (MP)  
Ann-Charlotte Ågren (L)  

Övriga deltagare 
Namn Paragrafer Befattning 
Claudia Forsberg 78, 79 Verksamhetschef IFO 
Ulrika Köhlström 78 Socialsekreterare 
Mireille Mpambara 78 Socialsekreterare 
Emilia Cole 78, 79 Socialsekreterare 
Cecilia Wadestig 79, 82 Vård- och omsorgschef 
Sandra Spjuth 79 Kommuncontroller 
Marit Hellström 79 Ekonom 
Lena Isokivelä  Förvaltningschef 
Gunvor Pettersson  Sekreterare 
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 Omsorgsnämnden 
 2021-10-05  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

ON § 77 Godkännande av dagordning 
 

Beslut 
Utsänd dagordning fastställs att gälla med följande ändring: 
 
Utgår: 
 Punkt nr 10, Övriga frågor. 
 
____________________ 
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 Omsorgsnämnden 
 2021-10-05  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

ON § 78 Revisionsrapport "Granskning av Omsorgsnämndens 
arbete med att få individer som uppbär ekonomiskt 
bistånd till egen försörjning" 

Diarienr 
2021/39.007 Beslut 

Omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till vidtagna och 
planerade åtgärder och överlämnar detta till revisorerna.   

Sammanfattning av ärendet 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Älvkarleby kommun har 
PwC genomfört en granskning avseende omsorgsnämndens arbete med att 
få individer som uppbär ekonomiskt bistånd till att bli självförsörjande. 
Syftet med granskningen är att bedöma om socialnämnden säkerställer att 
individer som uppbär ekonomiskt bistånd får ändamålsenliga insatser som 
kan leda till egen försörjning.  
 
Revisorernas sammanfattande bedömning är att omsorgsnämnden inte helt 
säkerställer att individer som uppbär ekonomiskt bistånd får ändamålsenliga 
insatser som kan leda till egen försörjning. 
 
Granskningen genomfördes utifrån följande revisionsfrågor:  
 Finns mål, riktlinjer och rutiner för arbetet med att få individer till egen 
 försörjning. 
 Finns etablerade samverkansstrukturer för arbetsmarknadsinsatser, internt 
 och externt. 
 Sker en tillfredsställande uppföljning av insatsernas resultat och effekter. 
 
Förvaltningen redovisar förslag till svar på revisorernas frågeställning i 
tjänsteskrivelse. 
 
Beslutsunderlag 
 Granskningsrapport från PwC, september 2020. 
 Missiv från kommunrevisionen, daterat 2020-09-03. 
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från Claudia Forsberg verksam-
 hetschef IFO, daterad 2021-09-14. 
 
Barnperspektivet 
 Inte aktuellt. 
 
____________________ 
Beslutet lämnas till 
Kommunrevisorerna 
Verksamhetschef C Forsberg 
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 Omsorgsnämnden 
 2021-10-05  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

ON § 79 Mål och Budget 2021 med plan för 2022-2024, 
delårsrapport 2 samt uppföljning av Internkontrollplan 
2021 

Diarienr 
2020/8.704 
2021/19.700 

Beslut 
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delårsrapport 2 samt 
uppföljning av Internkontrollplan 2021 för Omsorgsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Lena Isokivelä, Claudia Forsberg verksamhetschef IFO 
och vård- och omsorgschef Cecilia Wadestig redovisar delårsrapport 2 2021 
samt uppföljning av Internkontrollplan 2021 för Omsorgsnämnden. 
 
Prognosen visar en avvikelse mot budget om ca -9 067 miljoner kronor. 
Det prognostiserade underskottet har försämrats betydligt sedan delår ett. 
Detta främst beroende på en fortsatt ökning av utbetalning av ekonomiskt 
bistånd samt högre personalkostnader än budgeterat inom vård- och 
omsorgsboende och hemtjänsten men även kostnader kopplat till åtgärder 
för ett högriskärende. 
De båda verksamhetsområdena Individ- och familjeomsorg och vård och 
omsorg har tagit fram en handlingsplan med effektivitetsåtgärder. 
 
Beslutsunderlag 
 Delårsrapport för Omsorgsnämnden 2021. 
 Projektuppföljning/handlingsplan 
 Uppföljning av Internkontrollplan 2021 för Omsorgsnämnden. 
 
____________________ 
Beslutet lämnas till 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef L Isokivelä 
Kommuncontroller S Spjuth 
Ekonom M Hellström 
Verksamhetschef IFO C Forsberg 
Vård- och omsorgschef C Wadestig 
Verksamhetsutvecklare K Östbolm 
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 Omsorgsnämnden 
 2021-10-05  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

ON § 80 Delgivning av övriga paragrafer i arbetsutskottets 
protokoll 2021-09-21 

 
Beslut 
Övriga paragrafer i arbetsutskottets protokoll från 2021-09-21 anses 
delgivna. 
 
____________________ 
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 Omsorgsnämnden 
 2021-10-05  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

ON § 81 Delegationsbeslut för september 2021 
 

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

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen redovisar delegationsbeslut tagna under september 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 
 2021-10-05  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

ON § 82 Information från nämndens olika verksamhetsområden 
 

Förvaltningschef Lena Isokivelä informerar om/att: 
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg om att avsluta ett ärende 
gällande en Lex Sara-anmälan. 
 
Vård- och omsorgschef Cecilia Wadestig: 
I samband med att några boende på vård- och omsorgsboendet Tallmon i 
förra veckan uppvisade förkylningssymptom testades de för covid-19. 
Anhöriga informerades och en avrådan om besök kommunicerades ut.  
Provsvaren visar negativt resultat, d v s ingen covid-smitta. 
 
Hösten är en tid då många är sjuka i samhället generellt. Så är det även på 
Tallmon och vi fortsätter att testa för covid, vinterkräksjuka och influensa 
beroende på symtombild. Till dess att alla är friska är vi fortsatt noga med 
att begränsa antalet besökare. 
Personalen på Tallmon arbetar i enlighet med de gällande rutinerna om 
hygien.  
 
____________________ 
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 Omsorgsnämnden 
 2021-10-05  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

ON § 83 Information och rapportering från uppdrag i arbets-
utskott och nämnd 

  
Ingen information fanns att delge nämnden denna gång. 

____________________ 
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 Omsorgsnämnden 
 2021-10-05  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

ON § 84 Rapporter och meddelanden 
 

Rapporter 
- Uppföljning av verkställigheten av beslut tagna i arbetsutskott och 
 nämnd. 
- Årsplanering 2021 
- Körapport för boenden 
- PM gällande frågor kring vaccination från förvaltningschef Lena 
 Isokivelä. 
- PM om frågor gällande vuxenutbildningens (KunDa) undersköterske-
 program gällande antal som klarar utbildningen samt dess aktualitet. 
- PM gällande konsekvenserna av att inkonverteringsreglerna ändras från 
 och med oktober 2021. 
- Avvikelserapportering mellan 1 maj - 31 augusti 2021. 
- Yttrande på remiss från Socialdepartementet gällande God och Nära vård 
 – rätt stöd till psykisk hälsa. 
 
____________________ 
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