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§ 51 Information - Ekonomisk uppföljning 
vid negativ prognos IFO 

KS/2022:583  

 
§ 52 Inkomna beslut och skrivelser KS/2022:65  
 
§ 53 (KS) Svar på remiss - Betänkandet 

Träffsäkert 
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§ 40 
Dnr KS/2022:59  

Godkännande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Utskottet arbete och omsorg beslutar  
 
att godkänna föredragningslistan med följande revidering:  
 

• Ärende 19 – ”Lex Sarah” läggs till i föredragningslistan.  
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§ 41 
Dnr KS/2022:225  

Verksamhetsuppföljning av de särskilda målen och uppdragen 
utifrån budget 
 
Beslut 
Utskottet arbete och omsorg beslutar 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Jenny Hedberg, områdeschef för funktionshinderomsorgen informerar om 
verksamhetsuppföljning av de särskilda målen och uppdragen utifrån 
budget. Ledamöterna har möjlighet att ställa frågor.  
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande  
 

Beslutet skickas till 
• Berörda chefer 
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§ 42 
Dnr KS/2022:434  

SIS-Remiss 22899 Femårsöversyn - Synpunkter inför revidering 
av SS 8725002015 Kvalitet i särskilt boende och hemtjänst 
 
Beslut 
Utskottet arbete och omsorg beslutar 
 
att avge yttrande till Svenska institutet för standarder (SIS) enligt upprättat 
förslag.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Tierps kommun har fått möjlighet att lämna kommentarer på ett europeiskt 
standardförslag, Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering 
för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende. 
Synpunkterna ska vara SIS (Swedish Standards Institute) tillhanda senast 17 
juni 2022.  
 
SIS är en del av ISO och CEN som är ett nätverk av experter som arbetar 
med att skapa internationella standarder. SIS samverkar med alla delar av 
det svenska samhället, som till exempel industri, akademi, offentlig sektor 
och frivilligorganisationer. 
 
Denna standard anger krav på tjänster som levereras till äldre med 
omfattande biståndsbedömt behov i ordinärt och särskilt boende. Standarden 
syftar till att säkerställa en god och säker omsorg, service, omvårdnad och 
rehabilitering genom att utgå från den äldres behov. Fastställd 
Europastandard som även kommer gälla som svensk standard. Standarden är 
den första inom sitt område. Under arbetet har flera andra områden 
identifierats där det finns framtida behov av standarder. Ett område är så 
kallat välfärdsteknologi där bland annat e-hälsotjänster, trygghetslarm och 
kommunikationstjänster kan inrymmas.  
 
Denna standard försöker överbrygga gränser mellan och integrera innehållet 
i de grundläggande lagarna socialtjänstlagen (SoL) och hälso-och 
sjukvårdslagen (HSL).  
 
För att ge kommentarer på detta standardförslag har olika funktioner inom 
Vård och omsorg tillfrågats som har kompetens inom det aktuella området 
och i de båda lagstiftningarna.  
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Kommunen är positiv till standarden då det ger förutsättningar för en jämlik 
vård och omsorg. Det kommer inte lämnas några förslag på ändringar i 
dokumentet då vi inte finner några sådana finns.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Mål och uppdrag 

- Då det inte handlar om en standard Tierps kommun ska ta beslut om 
att använda utan enbart att kommunen svarar på en remiss av en 
standard kopplas det ej till mål eller delmål i Agenda 2030. 
  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Det är ett yttrande på en remiss på ett standardförslag. Det är inte en 
standard som Tierps kommun har köpt in utan vi yttrar oss på remissen.  
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande  
• Remissen i sin helhet  

 
Beslutet skickas till 

• SIS  
• Verksamhetschef Vård och omsorg 
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§ 43 
Dnr KS/2022:415  

(KS)  Riktlinjer för avgifter inom vård och omsorg för insatser 
enligt socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och riktlinje 
för taxa i anslutning till insatser enligt LSS 
 
Förslag till beslut 
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att fastställa riktlinjer inom vård och omsorg för insatser enligt 
socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och riktlinje för taxa i 
anslutning till insatser enligt LSS att gälla från och med 2023-01-01 till och 
med 2028-12-31 och  
 
att upphäva tidigare beslut gällande avgifter inom området (KS § 114/2019). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog riktlinjer för avgifter inom Vård och omsorg 
2019. De ses nu över för att vara relevanta och för att tydliggöra vissa 
områden.  
 
I riktlinjerna anges principer för avgifter, avgiftsberäkning, fakturering och 
regler vid frånvaro. Förändringar, tillägg eller förtydliganden föreslås för 
följande områden: 

• Om både make/maka eller registrerad partner behöver hemsjukvård 
behöver de varsitt abonnemang. 

• Förskrivning av hjälpmedel som sker per telefon istället för 
hembesök genererar avgift. 

• Ramp som hjälpmedel förskrivs som hjälpmedel och läggs upp som 
ett eget ärende.  

• Matlådor i hemtjänsten ingår inte i maxtaxan. Det finns inget maxtak 
för matlådor, betalning sker per matlåda. 

• Månadsavgift för hemsjukvård påverkas inte vid korttidsvistelse 
eller sjukhusvistelse då det är ett abonnemang precis som 
trygghetslarm.  

• Om ett hjälpmedel avslutas vid uppföljning tas en avgift ut för 
besöket men inte månadsavgiften för själva hjälpmedlet.  

 
Beslutsmotivering 
Syftet med riktlinjerna är att säkerställa rättssäkerhet och likabehandling vid 
handläggning, beräkning och uttag av avgifter. 
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Barnrättskonsekvenser 
Revideringen av dessa riktlinjer ger ingen anmärkningsvärd förändring i 
jämförelse med tidigare riktlinje.  
 
Mål och uppdrag 

- Beslutet bidrar till arbetet med delmål 1.1. Andelen vuxna och barn 
som lever i ekonomisk utsatthet ska minska. Syftet med riktlinjer är 
att säkerställa rättssäkerhet och likabehandling vid handläggning, 
beräkning och uttag av avgifter.  

- Beslutet bidrar till delmål 10.5 de socioekonomiska skillnaderna ska 
minska. Tydliga riktlinjer samt den lagstiftande delen om maxtaxa 
bidrar till att invånare har ekonomiska förutsättningar att betala 
anpassad avgift efter sin inkomst och ekonomiska förutsättningar.  

- Beslutet bidrar till delmål 16.2 kommunens verksamheter ska vara 
effektiva, transparanta och rättssäkra. Tydliga riktlinjer bidrar till 
effektiv verksamhet och rättssäkerhet i handläggning. Transparens 
genom att riktlinjer och taxa är tillgängligt för invånare genom att de 
ex. finns tillgängliga på kommunens hemsida.  
 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Det går inte att göra en generell beräkning eftersom varje avgiftsbeslut 
beräknas individuellt utifrån den enskildes avgiftsutrymme. Beslutet 
kommer inte i någon större utsträckning få ekonomiska konsekvenser.  
 
Beslutsunderlag 

• Tjänsteutlåtande 
• Förslag till riktlinjer för avgifter inom vård och omsorg för insatser 

enligt socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och taxa i 
anslutning till insatser enligt LSS.  

 
Beslutet skickas till 

• Verksamhetschef VoO Ulrica Stjerngren 
• Områdeschef bistånd Cecilia Vaino 
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§ 44 
Dnr KS/2022:414  

(KF) Taxa för service och tjänster i anslutning till insatser inom 
vård och omsorg för äldre och personer med 
funktionsnedsättning 
 
Förslag till beslut 
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa taxa för service och tjänster i anslutning till insatser inom vård 
och omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning att gälla från 
och med 1 januari 2023 och till och med 31 december 2028.  
att upphäva tidigare beslut gällande principer för taxa inom området  
(KS § 115/2019). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den nu gällande taxan för avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen, 
hälso- och sjukvårdslagen och LSS (Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade) antogs av kommunfullmäktige 2019 och en översyn görs 
nu för att taxan ska vara relevant och rimlig. Taxan justeras årligen efter 
index.  Förändring, tillägg och förtydliganden har gjorts inom områdena 

• Milkostnaden för resa med kommunens bil. 
 

• Tyngdtäcke är borttaget som förskrivningsbart hjälpmedel.  
 

• Strumppådragare är tillagt.  
 

• Avgift på 60 kr per månad för den andra manuella rullstolen är 
borttagen.  

 
Beslutsmotivering 
Syftet med att se över avgifternas nivå och utformning är att skapa tydlighet 
gentemot medborgarna samt säkerställa en skälig nivå för både kommunen 
och brukaren.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Revideringen av denna taxa ger ingen avgörande förändring för barn och 
unga vad gäller deras rättigheter.  
Barn och unga berörs av taxa för avgifter inom vård och omsorg i samband 
med 
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• måltid vid korttidsvistelse, stödfamilj och/eller lägerverksamhet 
samt korttidstillsyn enligt LSS under skollov. Avgiften motsvarar 
50 procent av ordinarie avgift för kost i ordinärt boende.  

• kost i anslutning till bostad med särskild service enligt 9 § 8 LSS. 
Avgift uppgår till en tolftedel av 0,3884 prisbasbelopp per månad. 

• Höjd milersättning vid resa i kommunens fordon.  
• Barn och unga vars vårdnadshavare har avgift för vård och omsorg. 

Avgifter beräknas individuellt och hänsyn tas till minderåriga barn. 
Förbehållsbeloppet höjs för hemmavarande barn. 

 
Mål och uppdrag 

- Beslutet bidrar till arbetet med delmål 1.1. Andelen vuxna och barn 
som lever i ekonomisk utsatthet ska minska. Syftet med riktlinjer är 
att säkerställa rättssäkerhet och likabehandling vid handläggning, 
beräkning och uttag av avgifter.  

- Beslutet bidrar till delmål 10.5 de socioekonomiska skillnaderna ska 
minska. Tydliga riktlinjer samt den lagstiftande delen om maxtaxa 
bidrar till att invånare har ekonomiska förutsättningar att betala 
anpassad avgift efter sin inkomst och ekonomiska förutsättningar.  

- Beslutet bidrar till delmål 16.2 kommunens verksamheter ska vara 
effektiva, transparanta och rättssäkra. Tydliga riktlinjer bidrar till 
effektiv verksamhet och rättssäkerhet i handläggning. Transparens 
genom att riktlinjer och taxa är tillgängligt för invånare genom att de 
ex. finns tillgängliga på kommunens hemsida.  

 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Det går inte att göra en generell beräkning, då varje avgiftsbeslut beräknas 
individuellt utifrån den enskildes avgiftsutrymme. Beslutet kommer inte i 
någon större utsträckning få ekonomiska konsekvenser.  
 
Beslutsunderlag 

• Tjänsteutlåtande 
• Förslag till taxa service och tjänster anslutning till insatser inom vård 

och omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning.  
 
Beslutet skickas till 

• Verksamhetschef VoO Ulrica Stjerngren 
• Områdeschef bistånd Cecilia Vaino 
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§ 45 
Dnr KS/2022:75  

(KS) Revidering av delegationsordningen - AoO 
 
Beslut 
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att fastställa ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning enligt 
föreliggande förslag, samt  
 
att den reviderade delegationsordningen gäller från och med 12 juli 2022.  
 
Sammanfattning av ärendet  
Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33-38 §§), innebär att rätten att  
besluta i ett visst ärende eller i en grupp av ärenden, flyttas över till någon  
annan. Den som har sådan rätt kallas delegat. De ärenden som delegaten  
har rätt att fatta beslut i anges i kommunstyrelsens delegationsordning.  
För att hålla delegationsordningen aktuell utifrån gällande lagar och  
förordningar, uppdateras den regelbundet.  
 
Beslutsunderlag  

• Handläggarens tjänsteutlåtande  
• Förslag till ändringar i delegationsordningen  

 
Beslutet skickas till  

• Sekretariatet 
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§ 48 
Dnr KS/2022:578  

Information - Ekonomisk uppföljning vid negativ prognos FHO 
 
Beslut 
Utskottet arbete och omsorg beslutar 
 
att godkänna informationen samt 
 
att uppdra verksamhetschef att upprätta åtgärdsplan utifrån utskottets 
diskussion inför beredning av beslut om åtgärder på kommunstyrelsenivå.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Utskottet arbete och omsorg behöver ta del av de ekonomiska 
förutsättningarna inom verksamheten Funktionshindradeomsorgen. 
Information ges om ekonomisk uppföljning per 2022-04-30 och möjliga 
åtgärder för att nå budget i balans diskuteras i linje med det som anges i 
Riktlinjer för ekonomisk styrning.  
Verksamhetschef upprättar åtgärdsplan utifrån diskussion vid utskottet för 
beredning på kommunstyrelsenivå inför beslut om genomförande av 
åtgärder som kräver politiskt beslut. 
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande  
• Tertialrapport Funktionshindradeomsorgen per 2022-04-30 
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§ 50 
Dnr KS/2022:585  

Systematisk verksamhetsuppföljning utskottet arbete och 
omsorg 2022- Tertial 1 
 
Beslut 
Utskottet arbete och omsorg beslutar 
 
att ta emot rapporten Systematisk verksamhetsuppföljning utskottet arbete 
och omsorg t1 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Systematisk verksamhetsuppföljning för utskottet arbete och omsorg 
perioden tertial 1 2022. Rapporten redovisar nyckeltal för delar av Individ 
och Familjeomsorgens verksamhet samt Vård och Omsorg 
verksamhetsgrenar.  
 
Verksamhetsgrenar som redovisas är  
 

• Arbetsmarknadsenheten 
• Försörjningsstöd 
• Bostadssociala kontrakt 
• HVB och LVM samt stödboende 
• Boendestöd 
• Hemtjänst 
• Vård och Omsorgsboenden 
• LSS verksamhet 

 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet 
 
Mål och uppdrag 

- Beslutet bidrar till arbetet med delmål 16.2. Kommunens 
verksamheter ska vara effektiva, transparanta och rättssäkra. 
Delmålen och de särskilda uppdragen finns i sin helhet i dokumentet 
”Plan för Tierps kommun ekonomi och verksamhet” på tierp.se 

 
Beslutsunderlag  

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Systematisk verksamhetsuppföljning för utskottet arbete och omsorg 

t1 2022. 
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Beslutet skickas till  

• Verksamhetschef Individ och Familjeomsorg 
• Verksamhetschef Vård och Omsorg 
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§ 51 
Dnr KS/2022:583  

Information - Ekonomisk uppföljning vid negativ prognos IFO 
 
Beslut 
Utskottet arbete och omsorg beslutar 
 
att godkänna informationen, samt 
 
att uppdra verksamhetschef att upprätta åtgärdsplan utifrån utskottets 
diskussion inför beredning av beslut om åtgärder på kommunstyrelsenivå.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Utskottet arbete och omsorg behöver ta del av de ekonomiska 
förutsättningarna inom verksamheten Individ- och familjeomsorg. 
Information ges om ekonomisk uppföljning per 2022-03-31 och möjliga 
åtgärder för att nå budget i balans diskuteras i linje med det som anges i 
Riktlinjer för ekonomisk styrning.  
Verksamhetschef upprättar åtgärdsplan utifrån diskussion vid utskottet för 
beredning på kommunstyrelsenivå inför beslut om genomförande av 
åtgärder som kräver politiskt beslut. 
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande  
• Tertialrapport Individ- och familjeomsorgen 
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§ 52 
Dnr KS/2022:65  

Inkomna beslut och skrivelser 
 
Beslut 
Utskottet arbete och omsorg beslutar 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Inkomna beslut och skrivelser finns tillgängliga för utskottets ledamöter 
och ersättare i appen GoodReader. Handlingarna läggs ut i appen löpande 
vart efter dem registrerats i kommunens diarieföringssystem. 
Det är upp till varje enskild ledamot att hålla sig uppdaterad om vilka 
handlingar som finns att tillgå. 
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Inkomna handlingar sedan utskicket av handlingar inför utskottets 

senast sammanträde 
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§ 53 
Dnr KS/2022:316  

(KS) Svar på remiss - Betänkandet Träffsäkert 
 
Beslut 
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta remissvaret och skicka det till Socialdepartementet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialdepartementet har skickat ut SOU 2021:101, Betänkandet Träffsäkert, 
på remiss. Tierps kommun är en av remissinstanserna som är inbjuden att 
lämna synpunkter. Remissvaret ska vara Socialdepartementet tillhanda 
senast 2022-06-30. 
 
Betänkandet består av två delar där den första behandlar införande av 
månadsuppgifter i bostadsbidrag och underhållsstödet. Syftet är att undvika 
att människor får fel ersättningar och problem med skuldsättning, samt att 
fler personer som har rätt till bostadsbidrag ska söka bidraget. Förslaget 
finansieras av borttagning av flerbarnstillägg för familjer med två barn. 
 
Den andra delen handlar om ett nytt bostads- och familjestöd, bofast, och 
statlig underhållsreglering som ska ersätta underhållstödet. Syftet är att 
stärka barnfamiljers ekonomi, med ett behovsprövat bidrag som består av 
ersättning för boende, för barns kostnader och särtillägg för ensamlevande 
förälder med barn. Förändringen av underhållsstödet syftar till att alla 
föräldrar ska bidra till sina barns försörjning utifrån ekonomisk förmåga. En 
effekt av de nya reglerna är att fler bedöms lösa frågan om underhåll på 
egen hand och inte via försäkringskassan. 
 
Syftet med förslagen är bland annat att stärka ekonomin i barnfamiljer med 
låga inkomster, att undvika skuldsättning hos personer som får förmåner 
beviljade baserat på fel inkomstunderlag och att underlätta för föräldrar att 
ta ett jämlikt ansvar för sina barns försörjning eter förmåga. Förslagen är 
välmotiverade och väl underbyggda. 
 
Barnrättskonsekvenser 
De föreslagna förändringarna syftar till at medföra att barn i hushåll med 
låga inkomster ska ha en god levnadsstandard. Reglerna ska också medföra 
att föräldrar ska ta ett ansvar för sina barns försörjning efter förmåga. Det 
bedöms som att förslagen tillvaratar barns intressen. 
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Förslaget bör inte få några ekonomiska konsekvenser för Tierps kommun. 
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Svar på remiss - Betänkandet Träffsäkert (SOU 2021:101) 
• Remiss med handlingar 

 
Beslutet skickas till 

• Socialdepartementet  
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§ 55
Dnr KS/2022:61 

Information 

Beslut 
Utskottet arbete och omsorg beslutar 

att godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Mikael Sjöberg, verksamhetschef IFO, informerar om: 

- Förberedelser i verksamheten utifrån den aktuella situationen i
Ukraina

Linda Isaksson Vestberg enhetschef IFO och Dennis Beykirch enhetschef, 
informerar om:  

- Eventuellt samarbete med Stadsmissionen i Söderfors
- Samverkan med Arbetsförmedlingen
- Bemanning under sommaren
- Framtida projekt med skolan under hösten om att 

förebygga dataspelsberoende
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