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Tid och plats  13 oktober 2022, kl.13:00 – 15:20 i lilla A-salen, Tierp 

Paragrafer § 70 - § 85 

Bevis om anslag Anslaget sätts upp:2022-10-13  Anslaget tas ner: 2022-11-04 

Protokollets förvaringsplats  Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp 

Utses att justera Viktoria Söderling 

 

Beslutande   
 

 

 
Ledamöter Åsa Sikberg (M), ordförande 

Viktoria Söderling (S), vice ordförande 

Erik Kolm (C) 

Matilda Svahn (S) 

 

 

 

Beslutande ersättare    

 

 

Övriga närvarande  
 
 

Ersättare Carola Fredén (M) 

Agnetha Andersson (V) 

Sara Nordfors (L) 

 

 

 

Tjänstemän och övriga Annika Höök, utskottssekreterare  

Ulrica Stjerngren, verksamhetschef Vård och omsorg, §§ 70-77, 83-84 

Linda Isaksson Vestberg, enhetschef IFO, §§ 78-85 

Dennis Beykirch, enhetschef IFO, §§ 78-85 

 
 

   
Underskrifter 

 Sekreterare 
 
    Annika Höök 

 
 
 Ordförande 
 
    Åsa Sikberg 

 
 
 Justerande 
 
    Viktoria Söderling   
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Innehållsförteckning  
 

Paragraf Rubrik Dnr  
 

 Upprop Dnr  

 

 Val av justerare Dnr  

 

§ 70 Godkännande av föredragningslistan KS/2022:59  

 

§ 71 Lex Sarah KS/2022:734  

 

§ 72 Köp av plats Dnr  

 

§ 73 Återrapportering av åtgärder och beslut 

vid negativ prognos VoO 

KS/2022:578  

 

§ 74 (KS) Behovsanalys särskilt boende KS/2022:779, 

KS/2022:467 

 

 

§ 75 (KS) Handlingsplaner vård- och 

omsorgsboenden Tierps kommun 

KS/2022:707  

 

§ 76 (KS) Riktlinje för rehabilitering inom 

kommunal primärvård i Tierps kommun 

KS/2022:750  

 

§ 77 (KF) Redovisning av ej verkställda 

beslut kvartal 2 2022, AoO 

KS/2022:315  

 

§ 78 Omprövning enligt 4 kap 1 § 

socialtjänstlagen 

Dnr  

 

§ 79 Omprövning enligt 4 kap 1 § 

socialtjänstlagen 

Dnr  

 

§ 80 Rapportering vid avslutade insatser Dnr  

 

§ 81 Inkomna beslut och skrivelser KS/2022:65  

 

§ 82 Ekonomisk uppföljning vid negativ 

prognos IFO 

KS/2022:583  

 

§ 83 Systematisk verksamhetsuppföljning 

tertial 2  2022 arbete och omsorg 

KS/2022:585  

 

§ 84 Information KS/2022:61  
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§ 85 Ansökan om vård enligt LVM Dnr  
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§ 70 
Dnr KS/2022:59  

Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut 

Utskottet arbete och omsorg beslutar  

 

att godkänna föredragningslistan med följande revideringar: 

 Ärende 10, Initiativärende kundbegrepp, dras ur föredragningslistan 

 Ärende 19, Ansökan om vård enligt LVM, läggs till ärendelistan 
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§ 73 
Dnr KS/2022:578  

Återrapportering av åtgärder och beslut vid negativ prognos 
VoO 
 

Beslut 

Utskottet arbete och omsorg beslutar 

 

att godkänna informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

I linje med vad som anges i riktlinjer för ekonomisk styrning informerades 

utskottet arbete och omsorg om ekonomisk uppföljning per 2022-04-30  

 

Utifrån diskussion i utskottet upprättades en åtgärdsplan för budget i balans 

vilken utgjorde underlag för beslut i kommunstyrelsen.  

 

Återrapportering om upprättad åtgärdsplan samt politiskt fattade beslut i 

ärendet ges vid dagens sammanträde. 

 

Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande  

 Återrapportering av beslut vid negativ prognos per 2022-04-30 
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§ 74 
Dnr KS/2022:779, KS/2022:467  

(KS) Behovsanalys särskilt boende 
 

Beslut 

Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att godkänna informationen.  

 

Sammanfattning av ärendet 

År 2014 gjordes en Boendeplan för att ta fram underlag som kunde ligga till 

grund för en god och långsiktig planering av bostäder för äldre. 

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2014 att anta Boendeplan för äldre 

2014-2035. Enligt beslutad plan skulle det årligen rapporteras en 

uppföljning av befolkningsutvecklingen och en behovsanalys utifrån 

åldersgruppen 65-79 år samt 80 år och äldre till kommunstyrelsen. Då 

befolkningsprognosen inte uppdateras årligen beslutade kommunstyrelsen i 

september 2018 att behovsprognos och servicegrad redovisas i maj 

vartannat år. Anledningen till att behovsprognosen inte redovisades i maj 

2022 är att befolkningsprognosen kom i juni och den är relevant att utgå 

från. Det bör öka träffsäkerheten i behovsprognosen som nu görs. Syftet är 

att utifrån befolkningsprognosen avseende åldersgruppen 65 år och äldre se 

hur stort behovet av särskilt boende kommer att vara. Sammanfattningsvis 

ökar antalet äldre fram till år 2042. Åldersgruppen 65-79 år förväntas öka 

med 257 personer och åldersgruppen 80 år och äldre med 741 personer. Den 

genomsnittliga ålder då äldre i Tierps kommun flyttar in i särskilt boende är 

85 år vilket gör att prognos för 80 år och äldre är viktigast utifrån behov av 

särskilt boende. Det bör finnas behov av ett ökat antal lägenheter i särskilt 

boende omkring 2025-2029. Troligen minskat behov av lägenheter i särskilt 

boende 2032 och framåt på grund av att 50-talisterna är färre än 40-

talisterna. Det är dock en prognos och den talar inte om vad som händer i 

samhället i övrigt eller i vilken ålder en person får behov av särskilt boende 

framöver.  

 

Barnrättskonsekvenser 

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 

beslutet 

 

Mål och uppdrag 

- Beslutet bidrar till arbetet med mål 3 Hälsa och välbefinnande. 

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande i alla åldrar. 
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Genom en god planering av särskilt boende och genom att följa 

behovsutvecklingen väntas behov av särskilt boende tillgodoses.  

  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande 

 Behovsanalys särskilt boende 2022 

 Bilaga i Lex. Befolkningsprognos.  

 

Beslutet skickas till 

 Verksamhetschef vård och omsorg 
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§ 75 
Dnr KS/2022:707  

(KS) Handlingsplaner vård- och omsorgsboenden Tierps 
kommun 
 

Beslut 

Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta  

 

att godkänna informationen,  

 

att uppdra verksamhetschef vård och omsorg att systematiskt följa upp 

årligen det som är kopplat till den årliga systematiska 

verksamhetsuppföljningen, från och med 2022 av de kommunal vård- och 

omsorgsboendenas handlingsplaner inom ramen för ordinarie verksamhet, 

samt 

 

att verksamhetschef vård och omsorg i samråd med upphandlingsenheten 

ser till att planerade åtgärder för Villa Siggbo är tillräckliga och följs upp  

utifrån systematisk verksamhetsuppföljning årligen för att uppfylla samtliga 

avtalspunkter samt 

 

att uppdra till verksamhetschef vård och omsorg att till nästa sammanträde 

återkomma med komplettering kring hur Villa Siggbo lever upp till kravet 

på bemanning. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Utifrån genomförd avtalsuppföljning på Villa Siggbo och 

verksamhetsuppföljningar på kommunens egna vård- och omsorgsboenden 

har handlingsplan för åtgärder begärts in. Samtliga enhetschefer för de 

kommunala vård- och omsorgsboendena har inkommit med adekvata 

handlingsplaner. Villa Siggbo har inkommit med svar då deras sista 

svarsdag var 30 september. 

 

Barnrättskonsekvenser 

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 

beslutet. 

 

Mål och uppdrag 

- Beslutet bidrar till arbetet med mål 3 Hälsa och välbefinnande. 

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Verksamheternas åtgärder bedöms rymmas inom budget. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

 
Tilläggsyrkande  

 

Viktoria Söderling (S) yrkar att uppdra till verksamhetschef vård och 

omsorg att till nästa sammanträde återkomma med komplettering kring hur 

Villa Siggbo lever upp till kravet på bemanning.  

 
Bifall 
Åsa Sikberg (M) bifaller Viktoria Söderlings (S) yrkande.  

 

Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänstelåtande  

 Handlingsplan verksamhetsuppföljning Vendelgården 

 Handlingsplan verksamhetsuppföljning Wesslandia 

 Handlingsplan verksamhetsuppföljning Åskarbygården 

 Handlingsplan avtalsuppföljning Villa Siggbo,  

 

Beslutet skickas till 

 Verksamhetschef vård och omsorg 
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§ 76 
Dnr KS/2022:750  

(KS) Riktlinje för rehabilitering inom kommunal primärvård i 
Tierps kommun 
 

Beslut 

Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta  

 

att anta Riktlinje för rehabilitering inom kommunal primärvård i Tierps 

kommun enligt det bilagda förslaget och 

 

att upphäva Riktlinje för rehabiliterande träning i ordinärt boende enligt 

hälso- och sjukvårdslagen KS §94/2020 då det tydliggörs i den nya 

riktlinjen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunerna i Uppsala län har ett habiliterings- och rehabiliteringsansvar 

för personer 17 år och äldre. Riktlinjen beskriver det kommunala 

rehabiliteringsuppdraget på primärvårdsnivå avseende innehåll och ger en 

vägledning i habiliterings- och rehabiliteringsprocessen. 

 

Beslutsmotivering 

Det kommunala primärvårdsuppdraget behöver tydliggöras gentemot det 

regionala primärvårdsuppdraget gällande rehabilitering. Gränsdragningen 

för vad som är kommunens ansvar behöver vara tydligare än vad den är 

idag. Riktlinjen kompletterar det Vård- i- samverkansdokument som redan 

finns övergripande i länet. 

 

Barnrättskonsekvenser 

Unga från 17 års ålder kan få rehabilitering via kommunen under särskilda 

förhållanden som beskrivs i riktlinjen. Bedömningen är att de barn/unga 

som får rehabilitering i hemmiljö inte missgynnas av detta. 

 

Mål och uppdrag 

- Beslutet bidrar till arbetet med delmål 3.4 Kommuninvånarnas 

självskattade hälsa ska öka och skillnaderna mellan grupper och 

individer ska minska.  

- Beslutet bidrar till arbetet med delmål 3.8 Kommunen ska arbeta för 

att mer vård, inklusive specialistvård, ska erbjudas nära.  
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Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande. 

 Riktlinje för rehabilitering inom kommunal primärvård i Tierps 

kommun 

 

Beslutet skickas till 

 Verksamhetschef Vård- och omsorg 

 Medicinskt ansvarig för rehabilitering 
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§ 77 
Dnr KS/2022:315  

(KF) Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 2 2022, AoO 
 

Beslut 

Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta 

  

att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2022. 

 

Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen hemställa 

kommunfullmäktige besluta 

 

att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2022 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. Den här rapporteringen avser samtliga LSS-beslut 

samt SoL-beslut för vuxna över 21 år. 

 

Det har rapporterats totalt 15 beslut enligt LSS och SoL till IVO för 

perioden 1 april till 30 juni 2022, kvartal 2. 11 av besluten har rapporterats 

som ej verkställda, 3 av besluten som verkställda och 1 av besluten har 

rapporterats som avslutat.  

 

Ej verkställda beslut 

- Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. 

Beslutsdatum: 2022-01-17. Anledning till dröjsmålet är att det inte 

finns någon ledig bostad som motsvarar den enskildes behov och 

önskemål.  

- Särskilt boende för äldre enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-04-01. 

Anledning till dröjsmål är att den enskilde har specifikt önskemål 

om boende och erhåller hemtjänst i avvaktan på att det blir en ledig 

plats. 
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- Avlösning i hemmet enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-04-08. 

Anledning till dröjsmål är att den enskilde har tackat nej till stödet. 

Samtal ska föras kring om insatsen ska avslutas. 

- Kontaktperson enligt 9 § 4 LSS. Beslutsdatum: 2022-03-31. Det är 

svårt att hitta en kontaktperson som motsvarar den kompetens som 

uppdraget kräver. Kommunen arbetar aktivt för att hitta en lämplig 

utförare. 

- Korttidsboende enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-04-19. Anledning 

till dröjsmål är att den enskilde har tackat nej till erbjudande. 

Motiveringsarbete pågår. 

- Särskilt boende för äldre enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-02-15. 

Anledning till dröjsmål är att den enskilde har tackat nej till erbjuden 

plats vid två tillfällen då det finns en specifikt önskemål om plats.  

- Bostad med särskild service i form av servicebostad enligt LSS. 

Beslutsdatum: 2022-01-17. Anledning till dröjsmål är att det från 

början inte fanns någon ledig plats i ett boende som motsvarade 

behov och önskemål. Det har nu blivit en plats ledig och 

introduktion ska påbörjas. Då inflytt ej är genomförd har beslutet 

rapporterats som ej verkställt. 

- Dagverksamhet för äldre enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-03-29. 

Anledning till dröjsmål är att den enskilde inte har haft förmågan att 

ta sig till dagverksamheten, även om ledsagarservice är beviljat för 

ändamålet. Ytterligare försök görs under hösten. 

- Bostad med särskild service enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-02-11. 

Med anledning av att den enskilde vistas på HVB tills tidigast 2023-

03-31 kommer beslutet om permanent boende inte att verkställas 

dessförinnan.  

- Särskilt boende för äldre enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-03-10. 

Anledning till dröjsmål är att den enskilde har önskemål om att flytta 

till ett specifikt boende och har tackat nej till ett erbjudande.  

- Särskilt boende för äldre enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-02-18. 

Anledning till dröjsmål är att den enskilde önskar plats på specifikt 

boende och erhåller hemtjänst i avvaktan på ledig plats. 

 

Verkställda beslut 

- Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. 

Beslutsdatum: 2021-12-27. Datum för verkställighet: 2022-05-06. 

Anledning till dröjsmålet var att det genomfördes en renovering i det 

boende som erbjöds som behövde avslutas innan inflytt kunde ske.  

- Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. 

Beslutsdatum: 2021-11-08. Datum för verkställighet: 2022-04-11. 

Anledning till dröjsmålet var att det genomfördes en renovering i det 

boende som erbjöds som behövde avslutas innan inflytt kunde ske. 

- Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. 

Beslutsdatum: 2021-11-12. Datum för verkställighet: 2022-05-07. 

Anledning till dröjsmålet var att det genomfördes en renovering i det 
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boende som har erbjudits och som behövde avslutas innan inflytt 

kunde ske. 

 

Avslutade beslut: 

- Daglig verksamhet enligt LSS. Beslutsdatum: 2021-12-21. Datum 

för avslut: 2022-06-20. Anledning till avslut är att den enskilde själv 

har valt att avsäga sig insatsen. 

 

Barnrättskonsekvenser 

Barn och unga bedöms inte påverkas av den rapportering som görs till IVO 

av ej verkställda beslut.  

 

Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 

 

Beslutet skickas till 

 Utredare/utvecklare, Kvalitet och strategisk utveckling. 
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§ 80 
Dnr   

Rapportering vid avslutade insatser 
 

Beslut 

Utskottet arbete och omsorg beslutar 

 

att lägga rapporteringen till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Rapportering från IFO vid avslutade insatser. 

 

Beslutsunderlag 

 Handläggares rapportering 

 

Beslutet skickas till 

 Beroendeenheten IFO 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Utskottet arbete och omsorg 

2022-10-13 

 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 

    

21 

 

 

 

 

§ 81 
Dnr KS/2022:65  

Inkomna beslut och skrivelser 
 

Beslut 

Utskottet arbete och omsorg beslutar  

 

att godkänna informationen.  

 

Sammanfattning av ärendet 

I utskicket av handlingar till utskottets ledamöter och ersättare bifogas 

inkomna beslut och skrivelser från IFO och vård och omsorg gällande 

individuell sekretess som politiken bör ta del av.  

 

Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 

 Bifogade inkomna beslut och skrivelser 
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§ 82 
Dnr KS/2022:583  

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 2022-07-31 och 2022-08-

31, tertial 2 rapport, 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  
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§ 83 
Dnr KS/2022:585  

Systematisk verksamhetsuppföljning tertial 2  2022 arbete och 
omsorg 
 

Beslut 

Utskottet arbete och omsorg beslutar 

 

att godkänna rapporten Systematisk verksamhetsuppföljning tertial 2 2022 

utskottet arbete och omsorg. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Systematisk verksamhetsuppföljning för utskottet arbete och omsorg. 

Redovisning av statistik inom Individ- och familjeomsorgs och Vård och 

omsorgs verksamhetsområden. 

 

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 

 Rapport systematisk verksamhetsuppföljning utskottet arbete och 

omsorg tertial 2 2022. 

 

Beslutet skickas till 

 Individ- och familjeomsorg 

 Vård och omsorg 
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Utskottet arbete och omsorg 

2022-10-13 

 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
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§ 84 
Dnr KS/2022:61  

Information 
 

Beslut 

Utskottet arbete och omsorg beslutar 

 

att godkänna informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ulrica Stjerngren, verksamhetschef VoO, informerar om: 

- Lex Sarah uppdatering av information kring ärende 

- Lex Maria information  

- Lägesrapport vård- och omsorgsboenden 

 

Linda Isaksson Vestberg enhetschef IFO och Dennis Beykirch enhetschef, 

informerar om:  

- Försörjningsstöd, inflöde av ärenden och kostnader 

- Kartläggning inflyttning i Tobo 

- Problematik kring social dumpning 

- Beroendeenheten- lägesrapport insatser/placeringar 

- Personalgruppen inom beroende är stabil 

- Informationsutbyte med systembolaget i Tierp 

- Samarbete med skolan gällande förebyggande av dataspelsberoende 

 

  

 

  




