
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Utskottet arbete och omsorg 

 2021-06-21  

 

Tid och plats 21 juni 2021, kl. 13:00-15:00 i Kommunhuset, digitalt via Zoom  , Tierp 

Paragrafer 40, 44-47 

Bevis om anslag Anslaget sätts upp: 2021-06-21 Anslaget tas ner: 2021-07-13 

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 Nordfors (L) 
 

 
 

Tjänstemän och övriga Annika Höök, utskottssekreterare  
Mikael Sjöberg, verksamhetschef IFO,  § 45 
Helena Carlsson, verksamhetschef Vård och omsorg, §§ 44, 45, 47 
Heléne Klockare, områdeschef äldreomsorg, § 44 
Linda Isaksson Vestberg, enhetschef IFO, § 45 
Dennis Beykirch, enhetschef IFO, § 45 

   
Underskrifter  
 

Sekreterare 

Annika Höök 
 

Ordförande 

Åsa Sikberg 
 

Justerande  

Agnetha Andersson 
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Innehållsförteckning  
 
Paragraf  Rubrik Dnr  

 
 Val av justerare 

 
  

§ 40 Godkännande av föredragningslistan 
2021 AoO 
 

2021/106  

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

2021/404  

§ 45 Information 2021 AoO 
 

2021/107  

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

2021/108  

§ 47 Avtal närvårdsenhet inom vårdcentrum 
Tierp Älvkarleby 
 

2021/604  

 
 

 
 

2



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Utskottet arbete och omsorg 

 
2021-06-21  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 40 
Dnr 2021/106    
 
Godkännande av föredragningslistan 2021 AoO  
 
Beslut  
Utskottet Arbete och omsorg beslutar 
 
att godkänna föredragningslistan med följande revideringar: 
 

 Ärende - Avtal närvårdsenhet inom vårdcentrum Tierp Älvkarleby 
läggs till ärendelistan 
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§ 44 
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. Äldreomsorgen redovisar på sammanträdet i juni utifrån sin 
verksamhet. Hur jobbar vi med detta och hur ser planeringen framåt ut? 
Heléne Klockare, områdeschef äldreomsorgen och Helena Carlsson 
verksamhetschef vård och omsorg, informerar: 
 

 Att verka för en näringsrik och hälsosam kost. 
 Hur verksamheterna verkar för att stärka måltidsverksamheterna för 

att minska risk för undernäring hos äldre.  
 Hur verksamheterna verkar kring hälsofrämjande aktiviteter ute på 

verksamheterna. 
 Att utveckla insatser för att motverka ofrivillig ensamhet bland 

äldre. 
 Hur verksamheten arbetar fram nya arbetssätt för att öka 

kontinuiteten hos kund.  
 Hur kommunen aktivt arbetar med effektiv och nära vård i 

samverkan med regionen. 
 Hur kommunen arbetar för att mer vård, inklusive specialistvård,  

ska erbjudas nära. 
 Att arbeta förebyggande med uppsökande verksamhet hos äldre än 

80 år för att kartlägga och möta framtida behov. 
 Hur verksamheten utvecklar arbetet med personcentrerad vård. 
 Hur verksamheten jobbar med uppföljning av 

patientsäkerhetsberättelsen. 
 Att öka andelen brukare som fyller i nöjd kund/anhörig el. god man. 

 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

 Berörda chefer
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§ 45 
Dnr 2021/107    
 
Information 2021 AoO  
 
Beslut  
Utskottet arbete och omsorg beslutar  
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Helena Carlsson, verksamhetschef VoO: 

 Covidläget 
 Rekrytering av verksamhetschef för Vård och omsorg 
 Bemanning under sommaren 
 Weslandia- genomlysning rapport 
 Hällbacka 

 
Mikael Sjöberg, verksamhetschef IFO:  

 IOP med kretsloppsservice 
 Samverkan med facket gällande omorganisation i verksamheten 
 Avtal med socialjour.se 

 
Linda Isaksson Vestberg enhetschef IFO och Dennis Beykirch enhetschef 
IFO: 

 Lägesrapport från verksamheten 
 Inflyttning till Tobo fortsätter 
 Lägesrapport ärenden/placeringar 
 Öppenvården  
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§ 46 
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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§ 47 
Dnr 2021/604    
 
Avtal närvårdsenhet inom vårdcentrum Tierp Älvkarleby  
 
Beslut  
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att sluta avtal med Region Uppsala och Älvkarleby kommun om att i 
samverkan driva en närvårdsenhet inom vårdcentrum Tierp-Älvkarleby i 
enlighet med bifogat underlag under förutsättning att övriga parter fattar 
motsvarande beslut. 
 
Reservation 
Viktoria Söderling (S) reserverar sig till förmån för eget tilläggsyrkande 
 
Sammanfattning av ärendet 
Inom ramen för effektiv och nära vård 2030 finns beslut hos respektive part 
att utveckla den nära vården mot en gemensam målbild med inriktningen att 
etablera vårdcentrum Tierp-Älvkarleby.  Inom ramen för vårdcentrum ska 
en närvårdsenhet finnas för patienter med komplexa behov som inte 
kan tillgodoses i patientens hem eller på vårdcentralen och som inte kräver 
sjukhusets resurser. Avtalet avser att reglera förhållanden mellan parterna.   
 
Demografiskt har Tierps kommun liksom övriga norduppländska kommuner 
en stor andel äldre som inte förväntas minska i antal. Behovet av en trygg 
och nära vård är stort och kommer vara så även framåt i tiden. En 
närvårdsenhet bedöms kunna täcka upp behovet av inneliggande vård på en 
förstärkt primärvårdsnivå. 
 
Utifrån kommunernas delfinansiering så är det viktigt att verksamheten 
utvärderas regelbundet och att man bygger in en flexibilitet som gör att 
verksamheten kan förändras utifrån rådande förutsättningar. 
 
Beslutsmotivering  
Närvårdsenheten startas som en del av Vårdcentrum Tierp-Älvkarleby för 
att skapa förutsättningar för en effektiv och nära vård för invånare i Tierps 
och Älvkarleby kommun.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga generellt inte bedöms 
påverkas av beslutet. 
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Region Uppsala svarar för 88 procent av total budget, varav ingår kostnaden 
för läkaransvar.  
Tierps kommun svarar för 8 procent och Älvkarleby svarar för 4 procent 
av närvårdsenhetens kostnader.  
Budgeten för verksamheten under 2022 beräknas preliminärt till 38 miljoner 
kronor inklusive lokalkostnader.  
Budgeten beslutas årligen av berörda parter.  
Preliminär budget ska vara fastställd senast april årligen. Eventuellt 
underskott täcks av Region Uppsala och eventuellt överskott tillfaller 
Region Uppsala. 
I Tierps kommuns budget för 2021 finns 1,5 mnkr avsatta för 
samfinansierade närvårdsplatser och ytterligare medel för att täcka 
kostnaden om 3 mnkr avsätts även för 2022 . 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Tilläggsyrkande 
Viktoria Söderling (S) yrkar att Tierps kommun verkar för att den 
geriatriska verksamheten ska finnas kvar vid Tierps vårdcentrum. 
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av utskottet arbete 
och omsorg. 
 
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Viktoria Söderlings 
(S) yrkande och finner att utskottet arbete och omsorg beslutar enligt 
liggande förslag. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Avtal Närvårdsenhet inom vårdcentrum Tierp-Älvkarleby 
 Underlag till avtal närvårdsenhet inom vårdcentrum Tierp-

Älvkarleby 
 
Beslutet skickas till 

 Kommundirektör 
 Närvårdsstrateg, Kvalitet och strategisk utveckling 
 Chef, Kvalitet och strategisk utveckling 
 Verksamhetschef, Vård och omsorg 
 Registrator, Region Uppsala 
 Registrator, Älvkarleby kommun 
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