
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Utskottet arbete och omsorg 

 2021-08-23  

 

Tid och plats 23 augusti 2021, kl. 13:00-15:15 i Kommunhuset, digitalt via Zoom, lilla A-
salen , Tierp 

Paragrafer 48, 50-53 

Bevis om anslag Anslaget sätts upp: 2021-08-23 Anslaget tas ner: 2021-09-14 

Protokollets förvaringsplats Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp 

Utses att justera Agnetha Andersson 

Beslutande   
 
 
 Ledamöter 

 
Åsa Sikberg (M), ordförande 
Viktoria Söderling (S), vice 
ordförande 
 

 

Beslutande ersättare  Carola Fredén (M) 
Agnetha Andersson (V) 
 

 
 
 

Övriga närvarande  
 
 

Ersättare Sarah Näslund (L) 
 

 
 

Tjänstemän och övriga Annika Höök, utskottssekreterare  
Mikael Sjöberg, verksamhetschef IFO, §§ 51-53 
Helena Carlsson, t.f. kommundirektör§ 51 
Linda Isaksson Vestberg, enhetschef IFO, §§ 51-53 
Dennis Beykirch, enhetschef IFO, §§ 51-53 
Ulrica Stjernberg, verksamhetschef Vård och omsorg, §§ 50-51 

   
Underskrifter  
 

Sekreterare 

Annika Höök 
 

Ordförande 

Åsa Sikberg 
 

Justerande  

Agnetha Andersson 
 
 
 
 
 
  

1



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Utskottet arbete och omsorg 

 2021-08-23  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

Innehållsförteckning  
 
Paragraf  Rubrik Dnr  

 
 Val av justerare 

 
  

§ 48 Godkännande av föredragningslistan 
2021 AoO 
 

2021/106  

§ 50 Verksamhetsuppföljning av de särskilda 
målen och uppdragen utifrån budget- 
arbete och omsorg 
 

2021/404  

§ 51 Information 2021 AoO 
 

2021/107  

§ 52 Redovisning av inkomna beslut och 
skrivelser - Sekretess 2021 AoO 
 

2021/108  

§ 53 Samverkan i form av idéburet offentligt 
partnerskap gällande social verksamhet- 
Spektra 
 

2021/653  
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§ 48 
Dnr 2021/106    
 
Godkännande av föredragningslistan 2021 AoO  
 
Beslut  
Utskottet arbete och omsorg beslutar 
 
att godkänna föredragningslistan utan revideringar. 
 
 

3



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Utskottet arbete och omsorg 

 
2021-08-23  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 50 
Dnr 2021/404    
 
Verksamhetsuppföljning av de särskilda målen och uppdragen 
utifrån budget- arbete och omsorg  
 
Beslut  
Utskottet arbete och omsorg beslutar  
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsuppföljning av de särskilda målen och uppdragen utifrån 
budget. Funktionshinderomsorgen redovisar på sammanträdet i augusti 
utifrån sin verksamhet. Hur jobbar vi med detta och hur ser planeringen 
framåt ut?  
 
Ulrica Stjerngren, verksamhetschef, vård och omsorg, informerar: 
 
Inledningsvis ges en allmän genomgång av lagstiftning, omfattning och 
insatser inom verksamheten. 
 
Särskilda uppdrag:  

 Heltidsresan – projekt för att ställa om till heltidsarbete som pågår 
till 2024. Pilotområden finns men har inte utvärderats. 

 Ökad samverkan inom kommunkoncernen, med andra kommuner, 
näringsliv samt universiteten och högskola för att säkra kompetens, 
effektivisera, rekrytera personal och bli en attraktiv arbetsgivare. 

 Snabbare vägar till arbete för vuxna genom praktikplatser varvat 
med SFI från början. Utveckla SFI och yrkes SFI. 

 Öka attraktiviteten för Tierps kommun som arbetsgivare. 
Kompetensutveckla personalen. Arbete för att få fler äldre att vilja 
stanna i arbetslivet. 

 Hemmaplanslösningar. 
 Patientsäkerhetsberättelsen-arbete och uppföljning 
 Utveckla arbetet med personcentrerad vård 
 Arbeta aktivt med effektiv och nära vård i samverkan med regionen. 

 
Uppföljning av verksamhetens mål: 

 Förtjänsttecken inom daglig verksamhet. 
 ”Hälsan spelar roll”- projekt tillsammans med regionen. 
 Fortsätta arbetet med kultur- och fritidsaktiviteter. 
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 Fortsätta kompetensutveckla, arbeta förebyggande med att 
uppmärksamma personer som mår dåligt.  

 Fortsätta utveckla arbetssätt med välfärdsteknik och digitalisering. 
 Fortsätta utveckla metoder för brukarinflytande utifrån resultat i 

brukarundersökningen. 
 Möjliggöra för att personer inom VoO-verksamheter kan delta i alla 

sammanhang. Ta bort hinder som finns.  
 Utveckla  arbetet med att ha olika referensgrupper/brukarråd för att 

öka möjligheten att lämna synpunkter på och idéer kring 
verksamhetens innehåll. 

 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

 Berörda chefer 
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§ 51 
Dnr 2021/107    
 
Information 2021 AoO  
 
Beslut  
Utskottet arbete och omsorg beslutar  
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ulrica Stjerngren, verksamhetschef VoO: 

 Covidläget 
 Presentation av verksamhetschef för Vård och omsorg 
 Lägesrapport för sommaren 
 Sjuktal inom äldreomsorgen 
 Introduktion till uppdrag om att öka sysselsättningen inom daglig 

verksamhet. 
 Information om Danielsgården och Villa Siggbo 

 
Helena Carlsson, t.f. kommundirektör och Ulrica Stjerngren, 
verksamhetschef VoO: 

 Information avseende beslutet den 21/6 KS 2021/604 om att 
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen att sluta avtal 
om närvårdsplatser med Region Uppsala och Älvkarleby kommun. 
Beslutet utgår på grund av att parterna ej fattat nödvändiga beslut. 
 

Mikael Sjöberg, verksamhetschef IFO:  
 Uppstart efter sommaren 

 
Linda Isaksson Vestberg enhetschef IFO och Dennis Beykirch enhetschef 
IFO: 

 Lägesrapport från verksamheterna 
 Budget/kostnader 
 Inflyttning i kommunen/försörjningsstöd 
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§ 52 
Dnr 2021/108    
 
Redovisning av inkomna beslut och skrivelser - Sekretess 2021 
AoO  
 
Beslut  
Utskottet arbete och omsorg beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
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 2021/653    
 
Samverkan i form av idéburet offentligt partnerskap gällande 
social verksamhet- Spektra  
 
Beslut  
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att Tierps kommun ingår idéburet offentligt partnerskap, IOP, med Butik 
Spektra enligt villkoren i detta avtal 
 
Sammanfattning av ärendet 
Butik Spektra i Örbyhus driver ett socialt företag och har hört av sig för att 
de önskar ett samarbete med Tierps kommun. För att utveckla ett samarbete 
har ett idéburet offentligt partnerskap, IOP, diskuterats. Ett förslag på avtal 
har upprättats och det ska enligt delegationsbestämmelserna för Tierps 
kommun beslutas av Kommunstyrelsen. 
 
Syftet med överenskommelsen är att skapa möjlighet för grupper som står 
långt ifrån arbetsmarknaden att kunna närma sig densamma, samt även att 
skapa en meningsfull mötesplats för målgruppen. 
 
Samverkan med civilsamhället blir allt viktigare för att kommunen ska 
kunna utveckla sin verksamhet på ett effektivt sätt. Föreningar och sociala 
företag kan bidra med sin kunskap och sitt engagemang och skapa mervärde 
för kommuninvånarna. I Tierps kommuns plan för ekonomi och verksamhet 
2021 finns flera mål som pekar på vikten av att skapa arbetstillfällen och 
träffpunkter för människor som lever i utanförskap. 
 
Beslutet bidrar till arbetet med delmål 8:1 Utveckla samarbetet med ideella 
sektorn för att tillskapa arbetstillfällen/meningsfull sysselsättning för alla, 
delmål 10.2, 10:7 Verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, 
funktionsnedsättning, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller 
annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska 
livet, och delmål 17.1 Kommunens samverkan och partnerskap med andra 
kommuner, Region Uppsala, företag och civilsamhälle ska öka. 
  
Beslutet bidrar till uppdrag . 6.6B Stärk folkhälsan i alla åldersgrupper 
genom förebyggande och hälsofrämjande aktiviteter. 
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Barnrättskonsekvenser 
Barn och unga bedöms inte påverkas av beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
En kostnad om 250 000 Kronor vilket tas ur befintlig ram. Utredarens 
bedömning är att samarbetet kommer att resultera i att medel kommer att 
sparas på andra kostnadsposter framöver. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Avtal om idéburet offentligt partnerskap 

 
Beslutet skickas till  

 Individ och familjeomsorg 
 Butik Spektra 
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