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§ 54
Dnr 2021/106

Godkännande av föredragningslistan 2021 AoO
Beslut

Utskottet arbete och omsorg beslutar
att godkänna föredragningslistan utan revideringar.

Ordförande sign

Justerare sign
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§ 57
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, vaccinationer/ sjukfrånvaro personal
 Boendeplatser/ ansökningar
 Behov utbildning inom teckenspråk
 Sökta stadsbidrag
Mikael Sjöberg, verksamhetschef IFO:
 Avtal IOP
 Kvinnojouren
Linda Isaksson Vestberg enhetschef IFO och Dennis Beykirch enhetschef
IFO:
 Lägesrapport från verksamheten
 Inflöde ärenden
 Rekryteringar
 Öppenvården
 Anhöriggrupper nystart
 Långtidssjukskrivna- sysselsättning/arbete för återgång
 Samarbete med arbetsförmedlingen
 Förändring gällande referenspriser för tandvård- region Uppsala.
Riktlinjer i Tierps kommun avseende tandvård kan behöva ses över.
Heidi Simonsdotter Marlisto, finsk samordnare:
 Presentation samt genomgång av sitt uppdrag i kommunen att se till
att lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk efterlevs
samt samordningen kring detta.

Ordförande sign

Justerare sign
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§ 58
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

Ordförande sign

Justerare sign
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§ 59
Dnr 2021/773

Sammanträdesplan år 2022
Beslut
Utskottet arbete och omsorg beslutar

att godkänna följande sammanträdesdagar för utskottet arbete och omsorg år
2022:
31 januari 13:00
8 mars 13:00
6 april 13:00
9 maj 13:00
14 juni 13:00
24 augusti 13:00
13 oktober 13:00
22 november 13:00
14 december 13:00
att beslutet gäller under förutsättning att kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige godkänner förslag till sammanträdesdagar för
kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige år 2022.
Sammanfattning av ärendet
Enheten ledningsstöd har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för
kommunstyrelsen och dess utskott samt för kommunfullmäktige för år
2022. 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 2022 ska fastställas av kommunfullmäktige den 10 november
2021 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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§ 60
Dnr 2021/667

Remiss av SOU 2021:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig,
strategisk och i samverkan S2021/05439
Beslut

Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta remissvaret på rubricerad remiss och skicka det till
Regeringskansliet.
Sammanfattning av ärendet

Socialdepartementet har remitterat delbetänkandet av delegationen för ökad
tillgänglighet i hälso- och sjukvården SOU 2021:59 Vägen till tillgänglighet
– långsiktig, strategisk och i samverkan. Utredningen bedömer att det
strategiskt långsiktiga arbetet med tillgänglighet till hälso- och sjukvården
behöver stärkas. Utredningen föreslår bland annat att det görs genom; årliga
regionala handlingsplaner och uppföljningar med årlig rapportering,
samordnade överenskommelser mellan staten och SKR gällande
tillgänglighet, en kommitté tillsatt av regeringen som regelbundet har
uppföljning och dialog med varje region, ökat patientinflytande, tydligare
och tidigare information till patienten gällande vårdgarantin,
kunskapshöjande insatser samt att tillsätta en statlig utredning att utreda
förutsättningarna för ett nationellt vårdkösystem. Utredningen har även
utrett förutsättningar och lämnat förslag kring en nationellt samordnad
hälso- och sjukvårdsrådgivning.
Beslutsmotivering

Förslagen i delbetänkandet har ingen direkt påverkan på den kommunala
hälso- och sjukvården varför bara generella synpunkter lämnas i
remissvaret.
Barnrättskonsekvenser

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





Handläggarens tjänsteutlåtande
Förslag till remissvar
Delbetänkande SOU 2021:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig,
strategisk och i samverkan

Ordförande sign

Justerare sign
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Beslutet skickas till





Regeringskansliet
Vård och omsorg
Kvalitet och strategisk utveckling

Ordförande sign

Justerare sign
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§ 61
Dnr 2021/187

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 2 2021 AoO
Beslut

Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2021.
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2021 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.
För perioden 1 april till 30 juni 2021, kvartal 2 har det rapporterats totalt 6
beslut enligt SoL, varav 5 st var rapporterade som ej verkställda beslut och 1
som verkställt. Totalt har 5 beslut enligt LSS rapporterats, varav 1 var
rapporterat som ej verkställt, 2 som verkställda, 1 som verkställt men med
dröjsmål och 1 som avslutat utan att verkställas.
Ej verkställda beslut:
- Särskilt boende för äldre enligt SoL. Beslutsdatum: 2021-03-16.
Erbjudande om plats på ett boende har lämnats 2021-05-12 men den
enskilde tackade då nej till platsen.
- Korttidsboende/växelvård enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-07-17.
Utredning om särskilt boende för äldre pågår.
- Kontaktperson enligt LSS. Beslutsdatum: 2021-02-15. Det finns en
tilltänkt kontaktperson men rekryteringen har inte helt färdigställts
varför beslutet väljs att rapporteras som ej verkställt.
- Bostad med särskild service enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-02-11.
Med anledning av att den enskilde vistas på HVB tills tidigast 2022Ordförande sign

Justerare sign
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03-31 kommer beslutet om permanent boende inte att verkställas
dessförinnan.
Särskilt boende för äldre enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-08-11.
Orsak till dröjsmålet är att den enskilde har tackat nej till erbjuden
plats vid tre olika tillfällen.
Dagverksamhet enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-11-09.
Dagverksamheten är ännu stängd med anledning av covid-19.
Planering för öppnande i september. Erbjudande om hemtjänst i
avvaktan på verkställighet har lämnats men den enskilde har tackat
nej.

-

Beslut som har verkställts:
- Hemtjänst. Beslutsdatum: 2020-11-27. Den enskilde tackade initialt
nej till insatsen men beslutet verkställdes senare 2021-05-07.
- Daglig verksamhet enligt LSS. Datum för avbrott i verkställighet:
2020-12-10. Anledning till avbrott var covid-19. Beslutet har nu på
nytt verkställts: 2021-05-10.
- Korttidsvistelse i form av stödfamilj enligt LSS. Beslutsdatum:
2019-09-20. Datum för verkställighet: 2021-05-11. Huvudsakligt
skäl till dröjsmålet var kommunens generella svårighet att rekrytera
lämpliga stödfamiljer.
Beslut som har verkställts men med dröjsmål:
- Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS.
Beslutsdatum: 2021-01-14. Datum för verkställighet: 2021-08-20.
Dröjsmål med anledning av att ingen passande bostad var ledig
dessförinnan.
Beslut som har avslutats utan att verkställas:
- Korttidsvistelse i form av stödfamilj enligt LSS. Beslutsdatum:
2020-01-14. Huvudsakligt skäl till dröjsmålet har varit kommunens
generella svårighet att rekrytera lämpliga stödfamiljer. Nu har
beslutet avslutats med anledning av att vårdnadshavare har sagt upp
beslutet och fått insatsen familjehem istället.
Barnrättskonsekvenser

Barn och unga bedöms inte påverkas av den rapportering som görs till IVO
av ej verkställda beslut.
Beslutsunderlag



Handläggarens tjänsteutlåtande.

Beslutet skickas till





Kvalitet och strategisk utveckling, Johanna Kastenholm
Vård och omsorg, Ulrica Stjerngren
Individ och familj, Mikael Sjöberg

Ordförande sign

Justerare sign
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§ 62
Dnr 2021/799

Avgift träningslägenhet
Beslut

Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att fastställa avgift för insatsen Träningslägenhet till 100 kr per dygn.
Sammanfattning av ärendet

Individ och familjeomsorgens beroendeenhet arbetar aktivt med olika
former av hemmaplanslösningar för att ge kommuninvånare i behov av stöd
och vård vid beroende långsiktiga- och hållbara lösningar. Som ett led i
detta insatsen träningslägenheter utformats. Insatsens syfte är att vara en del
av en rehabiliteringskedja där även de som saknar eget boende och ej kunnat
lösa det på egen hand kan övergå från HVB-placeringar till öppna insatser.
Insatsen träningslägenhet ska kombineras med andra öppna insatser för att
den enskilde ska få det stöd hen behöver för att uppnå långsiktig alkoholoch drogfrihet samt kunna övergå till ett eget boende.
Insatsen träningslägenhet är inte ett hyresavtal och hyra utgår därmed inte.
Insatsen kan istället betraktas som annan form av boende under
rehabilitering och bör därför förknippas med en avgift. En del i en
rehabilitering handlar även om att kunna hantera sådant som räkningar.
Förslag är att avgiften utformas som en dygnskostnad som uppgår till 100
kr/dygn. Detta i enlighet med kostnad för exempelvis vårddygn. Avgiften
faktureras i efterhand och endast för de dygn då insatsen varit beviljad. Vid
avslut eller avbrott av insatsen upphör den enskildes betalningsansvar dagen
efter att insatsen avslutats.
Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av
beslutet. Insatsen kommer endast beviljas för ensamstående vuxna utan
hemmavarande barn då insatsen är i ett rehabiliterande syfte.
Mål och uppdrag

Beslutet bidrar till arbetet med delmål 3 – God hälsa och välbefinnande.
3.4 Kommuninvånarnas självskattade hälsa ska öka och skillnaderna mellan
grupper och individer minska. En del i arbetet att stärka öppna insatser för
att minska behovet av vård utanför det egna hemmet.
Ordförande sign

Justerare sign
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3.5 Stärka arbetet för att förebygga och behandla drogmissbruk.
Beslutet bidrar till uppdraget 6.6a; Verka för hemmaplanslösningar istället
för placeringar av barn. Ungdomar och vuxna där kommunens kunskaper,
erfarenheter och arbetssätt används.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

De faktiska kostnaderna för lägenheterna som kommer användas som
träningslägenheter överstiger dygnsavgiften som föreslås vara kopplad till
insatsen. Underskottet kommer uppgå till cirka 25 000 kr/år om
träningslägenheterna är fullt nyttjade. Underskottet kommer kunna
finansieras genom att placeringskostnaderna minskar när övergång till
öppna insatser kan ske lättare även för de som saknar ett eget boende. Den
besparing som görs när placeringar kan undvikas eller förkortas kommer att
ge en större besparing än kostnaden för insatsen.
Beslutsunderlag





Handläggarens tjänsteutlåtande
Handling rutin vid insats träningslägenhet
Kostnadsberäkning träningslägenhet

Beslutet skickas till



Beroendeenheten

Ordförande sign
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