
  

 Utdragsbestyrkande 
  

Protokoll för Omsorgsnämnden 
Plats: Sammanträdesrum vid Tallmons vård- och omsorgsboende, Skutskär 
Datum: 2021-11-02 
Tid: 09.00-11.55 

Justering  

Plats: Kommunhuset, Skutskär 
Datum: 2021-11-05 
  
Paragrafer: 85-96 
  

Sekreterare:   

 Gunvor Pettersson  

Ordförande:   

 Caroline Liberg  

Justerare:   

 Ann-Charlotte Ågren  

 

 

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

 

Sammanträdesdatum 2021-11-02  
Datum då anslaget sätts upp   
Datum då anslaget tas ned   

Underskrift   

 

1



 Omsorgsnämnden Sida 
 2021-11-02 2 
  
 
  

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutande 
Ledamöter 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 
Caroline Liberg (S)  
Hannele Kumpulainen (S)  
Gunn Johansson (C)  
Agneta Lundgren (C)  
Eva Sidekrans (M) §§ 85-90, 92-96 
Kurt Törnblom (SD)  
Mona Hansson (KV) §§ 85-88 

Tjänstgörande ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot 
Rose-Marie Westerholm (S)  Jenny Dahlberg (S) 
Ann-Charlotte Ågren (L)  Kenneth Gottschalk (M) 
Joar Nordli (V) §§ 89-96 Mona Hansson (KV) 
Ola Lindberg (MP) § 91 Eva Sidekrans (M) 

Övriga närvarande 
Ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 
Joar Nordli (V) §§ 85-88 
Ola Lindberg (MP) §§ 85-90, 92-96 

Övriga deltagare 
Namn Paragrafer Befattning 
Claudia Forsberg 85-88, 93 Verksamhetschef IFO 
Lena Isokivelä  Förvaltningschef 
Gunvor Pettersson  Sekreterare 
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 Omsorgsnämnden 
 2021-11-02  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

ON § 85 Godkännande av dagordning 
 

Beslut 
Utsänd dagordning fastställs att gälla. 
 
____________________ 
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 Omsorgsnämnden 
 2021-11-02  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

ON § 86 Remiss från Ks Au gällande Medborgarförslag om att 
Älvkarleby kommun ska införa huskuragepolicy 

Diarienr 
2021/53.759 Beslut 

Omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar och föreslår 
Kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget med hänvisning 
till omsorgsförvaltningens svar.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har skickat en remiss till Omsorgsnämnden 
gällande medborgarförslag om att Älvkarleby kommun ska införa hus-
kuragepolicy. 
 
Förvaltningen föreslår att omsorgsnämnden yttrar sig enligt följande: 
Ett arbete för att införa Huskurage i Älvkarleby kommun startades under 
hösten 2020. En arbetsgrupp bestående av representanter från 
Älvkarlebyhus, polis, socialtjänst och hyresgästföreningen formerades för 
uppdraget.  
Arbetsgruppen har tagit del av pågående arbete med Huskurage i Sverige, 
träffat Gävle kommuns Huskuragegrupp för att ta del av Gävles erfarenheter 
av implementering, utmaningar samt identifierade förutsättningar för 
upprätthållande av arbetssättet. Gruppen har även tagit del av den 
utvärdering som Högskolan i Gävle gjort av Huskurage i Gävle kommun.  
Tjänstepersoner från Älvkarlebyhus tillsammans med representant från 
Hyresgästföreningen har deltagit i möte med Älvkarlebyhus styrelse där 
styrelsen fått ställa frågor kring Huskurage samt haft dialog med repre-
sentanter för Huskurage i Sverige kring arbetet och vad en implementering 
skulle kunna innebära.  
Nästa steg i arbetet är att samtala med en av grundaren till Huskurage, Peter 
Rung, för att säkerställa att konceptet går att anpassa till Älvkarleby 
kommun och dess kontaktvägar. Ett önskemål är till exempel att även det 
lokala vaktbolaget deltar.  
Efter mötet med Peter Rung som är inbokat till den 24 september behöver 
arbetsgruppen invänta svar från Älvkarlebyhus styrelse om huruvida de vill 
fullfölja implementeringen. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från verksamhetschef IFO 
 Claudia Forsberg, daterad 2021-10-26. 
 
Barnperspektivet 
 Huskurage är en våldspreventiv metod för att förebygga, förhindra och 
 stoppa mäns våld mot kvinnor och våld mot närstående och barn. Därav 
 är barnperspektivet högst relevant för att motverka våld mot barn. 
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 Omsorgsnämnden  
 2021-11-02 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

 
Beslutet lämnas till 
 Kommunfullmäktige 
 Verksamhetschef IFO C Forsberg 
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 Omsorgsnämnden 
 2021-11-02  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

ON § 87 Remiss från Ks, Motion om handlingsplan för barn till 
förälder i fängelse 

Diarienr 
2021/9.751 Beslut 

Omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar och föreslår 
Kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till omsorgs-
förvaltningens svar. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning har skickat en motion från Ann-Charlotte 
Ågren (L) om handlingsplan för barn med förälder i fängelse på remiss till 
Omsorgsnämnden. 
 
Ann-Charlotte Ågren (L) föreslår i motionen kommunfullmäktige besluta: 
 Att utreda om stödet riktat mot målgruppen (barn med förälder i fängelse) 
 uppfyller barnkonventionen enligt 9 kap. (SFS 20218:1197). 
 Att en handlingsplan riktad mot målgruppen (barn med förälder i 
 fängelse) upprättas i syfte att vägleda berörda instanser i stödjande arbete 
 för barn med frihetsberövade förälder. 
 
Claudia Forsberg, verksamhetschef IFO, redovisar i tjänsteskrivelse bland 
annat att det i Älvkarleby kommun inte finns några riktade insatser för barn 
till frihetsberövade personer. Om en förälder ansöker om stöd för sitt barn så 
görs en individuell bedömning utifrån barnens behov och därefter utformas 
en insats i form at t ex stödsamtal. 
 
För att uppmärksamma det stöd som finns att tillgå om man som barn har en 
förälder som är frihetsberövad kommer öppenvården att genomföra en 
informationsinsats på Facebook och på kommunens hemsida. 
Informationsinsatsen kommer att ske under november månad 2021. 
 
Verksamheten anser att det inte i nuläget inte finns ett tillräckligt stort 
underlag för att upprätta en specifik handlingsplan för målgruppen, man 
bedömer att behov av att ge stöd åt barn vars förälder är frihetsberövad går 
att tillgodose i ordinarie verksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
 Remiss från kommunstyrelsen gällande motion från Ann-Charlotte Ågren 
 (L), daterad 2021-02-23. 
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från Claudia Forsberg, 
 verksamhetschef IFO, daterad 2021-10-15. 
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 Omsorgsnämnden  
 2021-11-02 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

Barnperspektivet 
 Vid beslut ska alltid barnets bästa komma i främsta rummet och finns 
 behov av stöd för ett barn vars förälder är frihetsberövad ska en sådan 
 insats tillgodoses. 
 
____________________ 
Beslutet lämnas till 
 Kommunfullmäktige 
 Verksamhetschef IFO, C Forsberg 

7



 Omsorgsnämnden 
 2021-11-02  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

ON § 88 Budgetuppföljning för perioden januari-september 
2021 

Diarienr 
2020/8.704 Beslut 

Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av enkel budgetuppföljning för 
perioden januari-september 2021. 
 
Omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att till nämndens samman-
träde 2021-12-07: 
 Ta fram en beräkning av kostnaderna för att öppna upp för 20 platser  
 på Tallmon. 
 Presentera/redovisa ”Riktlinjer för biståndshandläggning” (beslut om 
 plats på vård- och omsorgsboende). 
 Ta fram underlag på de pandemirelaterade kostnaderna samt de 
 extraordinära oförutsedda kostnaderna som inte ryms inom nämndens 
 budgetram. Detta för att nämnden ska kunna ta ställning till om de vill 
 tillskriva kommunfullmäktige om en utökning av budgetram.  
 
Eva Sidekrans (M) meddelar att hon före protokollets justering avser att 
inkomma med ett särskilt yttrande gällande uppdraget till förvaltningen att 
ta fram ett underlag enligt punkt nr 3 ovan. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Lena Isokivelä informerar att i den enkla uppföljningen 
avseende september har ingen ny ekonomisk prognos gjorts, utan 
föregående prognos ligger kvar oförändrad. 
 
Vård- och omsorg:  
- Vård- och omsorg har ett fortsatt tätt samarbete med HR för att se över 
 och förhindra eventuell övertalighet inom samtliga verksamheter som 
 riskerar att drabbas av detta i och med inkonverteringar och/eller 
 medarbetare som återkommer efter olika former av ledigheter. Det ser i 
 dagsläget bra ut och förvaltningen har ingen övertalighet i sikte.  
- De effektiviseringsåtgärder som pågått under hela året inom hemtjänsten 
 som t ex samordnade inköp, förebyggande samarbete med HSL, 
 gemensam tvättstuga fortsätter under resten av året och kommer även 
 fortsätta under 2022. Förvaltningen ser att de i många fall har hittat 
 arbetssätt som ger en mer effektiv organisation även om det är svårt att 
 säga exakt vad olika åtgärder ger i kronor och ören.   
- Fortsatt arbete med att ta fram en arbetstidsmodell för flexibel arbetstid 
 (för att fånga upp den resurstid som uppstår i glappet mellan verksam-
 hetens behov och medarbetarnas tjänstgöringsgrader med anledning av 
 rätten till heltid) pågår.  
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 Omsorgsnämnden  
 2021-11-02 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

- Förvaltningen använder statliga stimulansmedel för att utveckla 
 dagverksamheten på Tallmon. Detta kommer även fortsätta under 2022.    
- Ett bekymmer är att det är fortsatt hög sjukfrånvaro på Tallmon, nu i stor 
 utsträckning relaterat till kraftiga och långvariga förkylningar.  
- Cecilia Wadestig håller tillsammans med förvaltningsekonom på att ta 
 fram ett upplägg för kommande år där verksamhetschef tillsammans med 
 förvaltningsekonom träffar enhetschefer regelbundet för att gå igenom 
 analys och prognos, detta blir en komplettering utöver de skriftliga 
 analyser och prognoser som redan görs.  
 
Individ- och familjeomsorgen: 
- Det pågår ett intensivt arbete tillsammans med Arbetsmarknad som man 
 bedömer kommer att ge resultat på sikt. Den senaste månaden har man 
 sett en minskad kostnad samt ett minskat antal ärenden gällande 
 försörjningsstöd, det är dock för tidigt ännu att säga att det är ett 
 trendbrott och att minskningen kommer att hålla i sig. 
- Kostnader i samband med högriskärendet. 
 
Beslutsunderlag 
 Enkel budgetuppföljning för perioden januari-september 2021. 
 
____________________ 
Beslutet lämnas till 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef L Isokivelä 
Vård- och omsorgschef C Wadestig 
Enhetschef C Vainio 
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 Omsorgsnämnden 
 2021-11-02  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

ON § 89 Delgivning av övriga paragrafer i arbetsutskottets 
protokoll 2021-10-19 

 
Beslut 
Övriga paragrafer i arbetsutskottets protokoll från 2021-10-19 anses 
delgivna. 
 
____________________ 
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 Omsorgsnämnden 
 2021-11-02  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

ON § 90 Förslag till sammanträdesplan för år 2022 
 

Beslut 
Omsorgsnämnden godkänner förslaget till sammanträdesplan för Omsorgs-
nämnden 2022 med följande ändringar:   
 Arbetsutskottet den 17 maj flyttas till 24 maj. 
 Nämnden den 31 maj flyttas till 7 juni. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen redovisar förslag till sammanträdesplan för år 2022. 
 
Arbetsutskottet sammanträder på tisdagar förutom i januari och februari då 
de istället kommer att vara på onsdagar. 
Nämnden kommer att hållas på onsdagar i februari och mars. 
 
Arbetsutskott Nämnd 
11 januari (IFO) 9 februari, onsdag 
26 januari, onsdag 9 mars, onsdag 
23 februari, onsdag 5 april 
22 mars 10 maj 
26 april 7 juni 
24 maj 6 september 
14 juni (IFO) 11 oktober 
5 juli (IFO) 8 november 
2 augusti (IFO) 13 december 
23 augusti 
27 september 
25 oktober 
29 november 
20 december (IFO) 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från kommunsekreterare Malin 
 Persson, daterad 2021-10-18. 
 Förslag till sammanträdesplan för år 2022.  
 
____________________ 
Beslutet lämnas till 
 Kommunsekreterare M Persson 
 Webben 
 Intranätet 
 

13



 Omsorgsnämnden 
 2021-11-02  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

ON § 91 Delegationsbeslut för perioden 1-27 oktober 2021 
 

Beslut 
Redovisning av delegationsbeslut för perioden 1-27 oktober 2021 godkänns 
och läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen redovisar delegationsbeslut tagna under perioden 1-27 
oktober 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 
 2021-11-02  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

ON § 92 Information om jourtelefon 
 
 Beslut 

Nämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Lena Isokivelä informerar om att vid oplanerat förhinder 
då det inte är praktiskt möjligt att lämna över jourtelefonen till en annan 
ledamot finns möjlighet att komma överens med någon annan ordinarie 
ledamot på listan om att tillfälligt täcka upp samt att meddela socialjouren 
detta. 
 
____________________ 
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 Omsorgsnämnden 
 2021-11-02  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

ON § 93 Information från nämndens olika verksamhetsområden 
 

Förvaltningschef Lena Isokivelä informerar om/att: 
- Ett analysverktyg för patientsäkerhet kommer att införas. Verktyget med 
 tillhörande genomförandestöd ska utgöra ett stöd för kommunen att: 
 genomföra en nulägesanalys av patientsäkerhetsarbetet i kommunen 
 identifiera utmaningar för en säker vård samt teman där det saknas 
 information om nuläget 
 identifiera och prioritera bland insatser för att möta utmaningarna och 
 därmed stärka kommunens patientsäkerhetsarbete på lång sikt och i 
 omställningen till en nära vård 
 skapa en samsyn inom kommunen kring styrkor och förbättringsområden 
 för en god och säker vård och omsorg 
 skapa en grund för framtagande av kommunala handlingsplaner 
 
- Internbudget 2022, arbete pågår och har varit en intensiv och bra process. 
 Internbudgeten kommer upp för beslut på nästa nämnd. 
- Rekrytering av enhetschef för försörjningsstöd och vuxen är klar. 
 Andreas Wanggren börjar i kommunen i januari 2022 efter helgerna.  
- Rekrytering av enhetschef för Tallmovägen 10 är klar, Malin Lenkey är 
 på plats från och med den 1 december 2021. 
Båda cheferna har gedigen erfarenhet och relevant högskoleutbildning för 
uppdraget. 
- Upphandlingsprojektet gällande avtal för verksamhetssystem startar upp 
 denna vecka. Vårt nuvarande avtal med CGI för verksamhetssystemet 
 Treserva löper ut 2022-12-31. 
- Pandemin. Nya rekommendationer från 1 november om testning. I 
 smittspårningar är testningen mer omfattande, både av fullvaccinerade 
 och av de som är ovaccinerade. Trots lättnader för allmänheten har 
 fortfarande vård- och omsorg särskilda regler att förhålla sig till, bland 
 annat gäller fortfarande Socialstyrelsens föreskrift om besök i särskilda 
 boendeformer för äldre under covid-19-pandemin. 
- Utbetalning av assistansersättning – förändring 2021-11-01. Syftet med  
 lagändringen är att minska fusk inom assistansen. Lagändringarna innebär 
 att det blir svårare för oseriösa eller kriminella aktörer att utnyttja 
 assistansberättigade. 
 
Claudia Forsberg, verksamhetschef IFO: 
- Under hösten har IFO haft två utbildningsdagar då de bjudit in elevhälsan 
 och där även rektorer på förskolan har deltagit. Den ena utbildningen var 
 om hedersrelaterat våld och förtryck och den andra om barn och sexuella 
 beteendeproblem.  
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 Omsorgsnämnden  
 2021-11-02 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

- Skolchef och verksamhetschef IFO  har fortsatta avstämningar en gång i 
 månaden. De har också haft en större avstämning med rektorer från 
 skola/förskola och enhetschefer från IFO.  
- Resursgrupp är igång och IFO och öppenvården deltar fortsatt på 
 Förstärkt elevhälsoteam och barnhälsoteam.  
 
____________________ 
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 Omsorgsnämnden 
 2021-11-02  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

ON § 94 Information och rapportering från uppdrag i arbets-
utskott och nämnd 

 
 

 
Ingen information fanns att delge nämnden denna gång. 

____________________ 
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 Omsorgsnämnden 
 2021-11-02  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

ON § 95 Rapporter och meddelanden 
 

Rapporter 
- Uppföljning av verkställigheten av beslut tagna i arbetsutskott och 
 nämnd. 
- Årsplanering 2021 
- Körapport för boenden 
 
Meddelanden 
- Inspektionen för vård och omsorg (IVO), beslut att avsluta ärende 
 gällande anmälan enligt Lex Maria om risk för allvarlig vårdskada vid 
 Tallmons vård- och omsorgsboende i Skutskär. 
- Protokoll för kommunala pensionärsrådet och kommunala handikapp-
 rådet 2021-09-24. 
- IVO, beslut att avsluta ärende gällande anmälan enligt Lex Sarah om 
 allvarligt missförhållande vid vård- och omsorgsboendet Tallmon. 
- Kommunfullmäktige 2021-09-22 § 72, beslut om Effektiv och nära vård. 
- IVO, beslut att avsluta ärende gällande anmälan enligt Lex Sarah om att 
 personal brustit i tillsyn för enskild vid Tallmons vård- och omsorgs-
 boende. 
- Kommunstyrelsens svar på på revisionens granskning av Omsorgs-
 nämndens arbete med att få individer som uppbär ekonomiskt bistånd till 
 egen försörjning. 
- Kommunstyrelsen 2021-10-13 § 117, beslut om delårsrapport 2021. 
 
 
____________________ 
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 Omsorgsnämnden 
 2021-11-02  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

ON § 96 Diskussionspunkt Mål 2022 
Diarienr 
2021/18.704 Beslut 

Omsorgsnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Lena Isokivelä informerar om att arbete pågår med att ta 
fram nya mål för kommunfullmäktige vilket innebär att nämndens mål 
behöver anpassas utifrån det. 
 
____________________ 
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