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§ 62
Dnr 2020/78

Godkännande av föredragningslistan 2020 AoO
Beslut

Utskottet Arbete och omsorg beslutar
att godkänna föredragningslistan utan revideringar.

Ordförande sign

Justerare sign
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§ 68
Dnr 2020/79

Information 2020 AoO
Beslut

Utskottet arbete och omsorg beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Helena Carlsson, verksamhetschef VoO:
 Lägesrapport kring Covid -19,
 Information kring Vardaga och boendet Villa Siggbo,
 Information kring statsbidrag.
Mikael Sjöberg, verksamhetschef IFO:
 Lägesrapport,
 Information kring samverkan med sociala företag.
Linda Isaksson Vestberg, enhetschef IFO:
 Lägesrapport Vuxenenheten.
Dennis Beykirch, enhetschef IFO:
 Lägesrapport Ekonomiskt bistånd.
Åsa Sikberg, ordförande utskottet arbete och omsorg:
 Informerar om inbjudan från Vardaga för visning av Villa Siggbo.

Ordförande sign

Justerare sign
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§ 69
Dnr 2020/734

Sammanträdesdagar för Tierps kommun 2021
Beslut

Utskottet arbete och omsorg beslutar
att godkänna följande sammanträdesdagar för utskottet arbete och omsorg år
2021.
1 februari kl.13:00
9 mars kl.13:00
13 april kl.13:00
10 maj kl.13:00
21 juni kl.13:00
23 augusti kl.13:00
4 oktober kl.13:00
16 november kl.13:00
16 december kl.13:00
att beslutet gäller under förutsättning att kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige godkänner förslag till sammanträdesdagar för
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige år 2021.
Sammanfattning av ärendet

Enheten ledningsstöd har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för
kommunstyrelsen och dess utskott samt för kommunfullmäktige för år
2021. Förslaget regleras av kommunallagens bestämmelser om sista datum
för budget och årsredovisning samt av kommunfullmäktiges arbetsordning.
Förslaget har tagits fram i samråd med kommunalråd och ekonomienheten
och med hänsyn till Tierps kommuns styrprocess som reglerar ekonomiska
rapporter. Vidare har även förslaget tagit hänsyn till skolornas sport-, påsk
och höstlov och inte föreslagit några sammanträdesdatum under dessa
veckor.
Enligt kommunallag (2017:725) 5 kap. 12 § ska kommunfullmäktige
besluta om när ordinarie sammanträden för kommunfullmäktige ska hållas.
Beslutet för år 2021 ska fastställas av kommunfullmäktige den 3 november
2020 och de kommer då att offentliggöras på Tierps kommuns hemsida.

Ordförande sign

Justerare sign
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Beslutsunderlag



Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till




Webbansvarig ledningsstöd
Alla chefer

Ordförande sign

Justerare sign
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§ 70
Dnr 2020/435

Redovisning av ej verkställda beslut AoO kvartal 2 2020
Beslut

Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2020.
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2020 till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlag (2001:453), SoL, eller
beviljad insats enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
(1993:387), LSS, inte har verkställts inom tre månader. Kommunen ska
även rapportera till IVO när ett tidigare rapporterat beslut har blivit
verkställt, när ett beslut av någon anledning har avslutats innan det har
verkställts samt när ett verkställt beslut har avbrutits och inte verkställts på
nytt inom tre månader.
Det har rapporterats totalt 12 beslut enligt LSS (avser samtliga LSS-beslut)
och SoL (avser SoL-beslut för vuxna över 21 år) till IVO för perioden 1
april till 30 juni 2020, kvartal 2. För fyra av de rapporterade besluten är
omständigheterna runt Covid -19 anledning till varför besluten inte har
verkställts.
Ej verkställda beslut:
- Kontaktperson enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-02-04.
Rekryteringsenheten har ännu inte funnit en lämplig kontaktperson
för uppdraget. De har regelbunden kontakt med kund.
- Boendestöd enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-03-30. Enhetschef för
boendestöd har kontakt med kund och har erbjudit mötestider för
planering av att verkställa beslutet. Då kund ännu inte har haft tid att
träffas har planering ej kunnat genomföras. Kund erbjuds
regelbundet nya tider för möte.
- Bostad med särskild service enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-05-27.
Det har inte tidigare funnits en passande bostad att erbjuda kund. Nu
Ordförande sign

Justerare sign
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är dock inflytt planerad till ett boende. Då den ej ännu är genomförd
är beslutet rapporterat som ej verkställt.
Daglig verksamhet enligt LSS. Beslutsdatum: 2020-02-06.
Anledningen till att beslutet inte är verkställt är omständigheterna
kring Covid -19. Kund tillhör en riskgrupp och har valt att avvakta
en verkställighet. Telefonkontakt har dock inletts med kund.
Korttidsvistelse enligt LSS i form av stödfamilj. Beslutsdatum:
2019-08-07. Det finns en generell svårighet att rekrytera
stödfamiljer. Specifikt i detta ärende har familjehemskonsulenter
annonser ute för rekrytering och intervjuer har genomförts. De har
även sökt efter konsulentstödd familj men ännu inte hittat någon
lämplig för uppdraget. Vårdnadshavare har även blivit erbjuden
andra insatser såsom korttidsboende och avlösarservice i hemmet
vilket de dock har avböjt. Insatsen kontaktperson har beviljads sedan
februari 2020. Nytt möte är inbokat för vidare diskussion kring
alternativa insatser i avvaktan på att stödfamilj kan verkställas.
Kontaktperson enligt LSS. Beslutsdatum: 2020-02-07. Det föreligger
svårigheter för rekryteringsenheten att få kontakt med kund och
vårdnadshavare och det är därför svårt att boka in möten. De har nu
skrivit brev för att få en kontakt. Ytterligare försök till kontakt görs
även per telefon och e-post.
Korttidsvistelse enligt LSS i form av stödfamilj. Beslutsdatum:
2020-01-14. Familjehemskonsultenter arbetar med att hitta en
passande stödfamilj. De har annonser ute och även sökt efter en
konsulentstödd familj men hittills utan framgång.
Kontaktperson enligt LSS. Beslutsdatum: 2020-02-25. Det
förekommer svårigheter att hitta en kontaktperson som motsvarar de
behov och krav som ställs för uppdraget.
Bostad med särskild service enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-02-11.
Kunden vistas för tillfället på ett HVB och kommer att vara där till
tidigast 2021-03-31. Beslutet om permanent boende kommer inte att
verkställas dessförinnan. Biståndshandläggare har här valt att ha ett
pågående beslut trots att det inte är praktiskt möjligt att verkställa,
varpå det måste redovisas som ej verkställt till IVO. Som ett
alternativ skulle de kunna göra uppehåll i beslutet fram till dess att
beslutet faktiskt kan verkställas.
Daglig verksamhet enligt LSS. Beslutsdatum: 2020-01-08. I
samband med omständigheterna kring Covid -19 har få dagliga
verksamheter varit öppna. De verksamheter som skulle ha varit
aktuella för den här kunden har varit stängda och därför har inte
beslutet kunnat verkställas. När de öppnar kommer verkställighet att
planeras.
Korttidsvistelse enligt LSS i form av stödfamilj. Beslutsdatum:
2019-09-20. I samband med föregående rapportering informerades
att en tilltänkt stödfamilj var intresserad av uppdraget men att de inte
kunde starta med anledning av omständigheterna kring Covid -19.
Ordförande sign

Justerare sign
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Samma läge kvarstår även vid denna rapportering. Familjen har
erbjudits korttidsboende i avvaktan på stödfamilj men har avböjt. I
avvaktan på att invänta att tilltänkt stödfamilj kan påbörja uppdraget
söks även efter andra stödfamiljer.
Avbrott i verkställighet där beslutet inte har verkställts på nytt inom 3
månader:
- Kontaktperson enligt LSS. Datum för avbrott i verkställighet: 202003-31. Rekryteringsenheten påbörjade omgående försök att hitta en
ny lämplig kontaktperson, men i april meddelade kund att
verkställighet skulle avvaktas med anledning av omständigheterna
runt Covid -19. Sedan mitten av augusti vill dock kund att beslutet
ska verkställas och möte är inbokat för träff med föreslagen
kontaktperson.
Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av
beslutet.
Beslutsunderlag



Handläggarens tjänsteutlåtande.

Beslutet skickas till



Kvalitet och strategisk utveckling.

Ordförande sign

Justerare sign
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