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Innehållsförteckning
Paragraf Rubrik

Dnr

Val av justerare
§ 29

Godkännande av föredragningslistan
2021 AoO

2021/106

§ 34

Verksamhetsuppföljning av de särskilda
målen och uppdragen utifrån budgetarbete och omsorg

2021/404

§ 35

Information 2021 AoO

2021/107

§ 36

Redovisning av inkomna beslut och
skrivelser - Sekretess 2021 AoO

2021/108

§ 37

Tyngdtäcken som förskrivningsbart
hjälpmedel

2021/449

§ 38

Samverkan i form av idéburet offentligt
partnerskap gällande social verksamhet.

2021/450

§ 39

Redovisning av ej verkställda beslut
2021

2021/187

Ordförande sign

Justerare sign
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§ 29
Dnr 2021/106

Godkännande av föredragningslistan 2021 AoO
Beslut

Utskottet Arbete och omsorg beslutar
att godkänna föredragningslistan med följande revideringar:
 Ärende 10- Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst dras ur
föredragningslistan
 Ärende 13- Taxa för färdtjänst och riksfärdtjänst dras ur
föredragningslistan
 Ärende 14- Redovisning av ej verkställda beslut 2021 läggs till
föredragningslistan

Ordförande sign

Justerare sign
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§ 34
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. Träffpunkt, boendestöd, rekryteringsenheten, familjecentral och
enheten Bistånd redovisar på sammanträdet i maj utifrån sin verksamhet.
Hur jobbar vi med detta och hur ser planeringen framåt ut?
Biståndsenheten, Anne Eriksson, områdeschef bistånd: Anne presenterar
enhetens verksamhetsområde samt gällande lagstiftning samt om kommande
ny socialtjänstlag och utredning om ny äldreomsorgslag.
 Effektiv och nära vård 2030-Målområde Nära, äldremottagningar i
Tierp och Målområde Förebyggande och hälsofrämjande, förstärkt
geografiskt hälsouppdrag. Samarbete med hälsosamordnare är inlett.
Ett led i arbete med det särskilda uppdraget att motverka ofrivillig
ensamhet hos äldre.
 Hemmaplanslösningar som särskilt uppdrag. Samarbete med
kommunens interna verksamheter för att skapa förutsättningar för
hemmaplansösningar. Antalet köpta placeringar minskar.
Familjestödsenheten, Linda Isaksson Vestberg, enhetschef IFO: Linda
presenterar en nulägesbild av verksamheten.
 Service/icke biståndsgrundande utbud.(Råd och stöd,
samarbetssamtal, familjerådgivning, krismottagning för män)
 Familjebehandling
 Samverkan (IFO öppna insatser, familjecentralen, SEEK2
barnsäkerhet)
 Öppna förskolan- utveckling under 2020/2021 som ökat antalet
besökare.
 Fortsatt planering framåt, kartläggning för att minska behovet av
placering på utredningshem, behandling våldsutövare,
metodutveckling våldsutsatta barn samt föräldrar, uppstart av
barngrupper.
Ordförande sign

Justerare sign
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Boendestöd, Maria Eriksson, enhetschef IFO: Maria presenterar sin
verksamhet samt ger en nulägesbild av verksamheten.
 Hemmaplanslösningar
 Skutan- återöppna verksamheten efter pandemin
 Se över bilåkande/samåkning
 Framöver fortsatt utveckling av verksamheten
Rekryteringsenheten, Dennis Beykirch, enhetschef IFO: Dennis presenterar
sin verksamhet samt ger en nulägesbild av verksamheten.
 Rekrytering av lägenheter
 Avhysningar – barn berörda av avhysningar. Arbeta för att hitta
andra lösningar.
 Vräkningsförebyggande arbete (informationsbrev, bostadssociala
kontrakt, permanenta boendelösningar för nyanlända, boskola till
nyanlända, att utveckla samarbete med det kommunala
bostadsbolaget gällande störningar)
 Statistikgenomgång
 Kontaktpersoner
Beslutsunderlag



Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till



Berörda chefer

Ordförande sign

Justerare sign
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§ 35
Dnr 2021/107

Information 2021 AoO
Beslut

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

Helena Carlsson, verksamhetschef VoO:
 Helena Carlsson får ny befattning som tf kommundirektör samt
presentation av ersättare Anne Eriksson som verksamhetschef för
vård och omsorg.
 Coronaläget
 Bemanning under sommaren
 Lex Mariah information
 Genomlysning av vården
 Individuellt brandskyddsarbete
 Statsbidrag
Linda Isaksson Vestberg enhetschef IFO och Dennis Beykirch enhetschef
IFO och Mikael Sjöberg, verksamhetschef IFO:
 Högt inflöde till beroendeenheten
 Gula villan-utveckling av behandlingsmetoder
 Högt inflöde på ekonomiskt bistånd
 Arbete med våld i nära relationer
 Påverkan av pandemin i verksamheten

Ordförande sign

Justerare sign
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§ 36
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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§ 37
Dnr 2021/449

Tyngdtäcken som förskrivningsbart hjälpmedel
Beslut

Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta
att följa Medicintekniska produktrådets rekommendation att ta bort
tyngdtäcken som förskrivningsbart hjälpmedel, samt
att de som har tyngdtäcken förskrivet får överta ägandet av dessa som ett
egenansvar.
Sammanfattning av ärendet

Tyngdtäcken har varit förskrivningsbart i Tierps kommun sedan 2011.
Erfarenhet hade visat på effekter på sömnkvalitén hos personer med
motorisk och eller psykisk oro varför det togs in som förskrivningsbar
produkt. Då fanns det enbart att tillgå som medicinteknisk produkt. Numer
är tyngdtäcken av olika slag allmänt förekommande på öppna marknaden.
Medicintekniska produktrådet, en expertgrupp med representanter från
Sveriges regioner, avråder från att man inom kommuner och regioner
subventionerar tyngdtäcken. Detta på grund av otillräcklig evidens av
patientnyttan och att resurser bör användas för att avhjälpa svårare tillstånd,
dit räknar man inte sömnsvårigheter. Rekommendationen innebär att
tyngdtäcken inte bör förskrivas som ett individuellt hjälpmedel, istället bör
tyngdtäcken hanteras som egenvård.
De personer som har ett tyngdtäcke förskrivet kommer att få en förfrågan
om de vill behålla täcket utan kostnad, som därmed övergår till ett
egenansvar. Inga nya förskrivningar påbörjas från och med beslutsdatum i
ärendet.
Beslutsmotivering

Den vetenskapliga evidensen är otillräcklig. Tyngdtäcken är idag allmänt
förekommande i den öppna handeln. Majoriteten av kunderna kan riskfritt
välja produkt själv, det kräver inte hälso- och sjukvårdens insatser.
Barnrättskonsekvenser

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

Ordförande sign

Justerare sign
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Under 2019 förskrevs tyngdtäcken för omkring 100 tkr i Tierps kommun.
För 2020 är den summan 88 tkr. Troligtvis beror nedgången på pandemin.
Beslutsunderlag




Handläggares tjänsteutlåtande
Medicintekniska produktrådets rekommendation avseende
Produktgrupp tyngdtäcken vid sömnbesvär/sömnproblem

Beslutet skickas till





Hjälpmedelsansvarig Emma Haglöf
Verksamhetschef Helena Carlsson
MAS/MAR Anita Rönnback

Ordförande sign

Justerare sign
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§ 38
Dnr 2021/450

Samverkan i form av idéburet offentligt partnerskap gällande
social verksamhet.
Beslut

Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta
att Tierps kommun ingår idéburet offentligt partnerskap, IOP, med Tierps
Kretsloppsservice enligt villkoren i detta avtal
Sammanfattning av ärendet

Tierps kommun har under ett antal år haft ett samarbete med Tierps
Kretsloppsservice och utgivit ett bidrag till verksamheten. För att utveckla
detta samarbete har 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.
Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser bedöms saknas.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Ersättningen motsvarar samma summa som utges idag varför inga
merkostnader uppkommer med anledning av detta beslut.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Avtal om idéburet offentligt partnerskap

Beslutet skickas till




Individ och familjeomsorg
Tierps Kretsloppsservice

Ordförande sign

Justerare sign
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§ 39
Dnr 2021/187

Redovisning av ej verkställda beslut 2021
Beslut

Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 1 2021.
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 1 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.
Det har rapporterats totalt 14 beslut enligt LSS och SoL till IVO för
perioden 1 januari till 31 mars 2021, kvartal 1. 3 av besluten har rapporterats
som verkställda och 2 av besluten har rapporterats som avslutade utan att ha
blivit verkställda.
Ej verkställda beslut:
- Hemtjänst. Beslutsdatum: 2020-11-27. Den enskilde har tackat nej
till erbjudande.
- Korttidsboende/växelvård enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-07-17.
Orsak till dröjsmålet är att den enskilde har tackat nej till erbjuden
plats med anledning av Covid-19. Avlösarservice har beviljats i
avvaktan på verkställighet.
- Korttidsvistelse i form av stödfamilj enligt LSS. Beslutsdatum:
2020-01-14. Huvudsakligt skäl till dröjsmålet är kommunens
generella svårighet att rekrytera lämpliga stödfamiljer.
Ordförande sign

Justerare sign
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-

-

-

Bostad med särskild service enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-02-11.
Med anledning av att den enskilde vistas på HVB tills tidigast 202203-31 kommer beslutet om permanent boende inte att verkställas
dessförinnan.
Korttidsvistelse i form av stödfamilj enligt LSS. Beslutsdatum:
2019-09-20. Huvudsakligt skäl till dröjsmålet är kommunens
generella svårighet att rekrytera lämpliga stödfamiljer. I avvaktan på
verkställighet av stödfamilj har korttidsboende erbjudits som
alternativ.
Särskilt boende för äldre enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-08-11.
Orsak till dröjsmålet är att den enskilde har tackat nej till erbjuden
plats.
Särskilt boende för äldre enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-04-22.
Orsak till dröjsmålet är att den enskilde har tackat nej till två
erbjudanden. Ett tredje erbjudande har lämnats men besked har ej
ännu givits av kund. Alternativa stödinsatser är verkställda i
avvaktan.
Dagverksamhet enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-11-09.
Dagverksamheten är ännu stängd med anledning av covid-19.
Erbjudande om hemtjänst i avvaktan på verkställighet har lämnats
men den enskilde har tackat nej.

Avbrott i verkställighet:
- Daglig verksamhet enligt LSS. Datum för avbrott i verkställighet:
2020-12-10. Anledning till avbrott är covid-19. Erbjudande om
annan verksamhet har erbjudits med då har den enskilde tackat nej.
Beslut som avslutats utan verkställighet:
- Särskilt boende för äldre enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-09-11.
Datum för avslut: 2021-02-19. Skäl till dröjsmålet är dels att det har
varit begränsad inflyttning på flera boenden med anledning av covid19 samt att den enskilde har tackat nej till ett erbjudande. Beslutet
har nu avslutats då boende ej längre är aktuellt.
- Korttidsvistelse i form av stödfamilj enligt LSS. Datum för avbrott i
verkställighet: 2020-06-22. Datum för avslut: 2021-04-26. Den
enskilde har på egen begäran avslutat beslutet.
Beslut som har verkställts:
- Dagverksamhet enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-04-07. Datum för
verkställighet: 2021-04-22. Orsak till dröjsmålet är att
dagverksamheten har varit stängt med anledning av covid-19. I
avvaktan på att verksamheten skulle öppna erhölls stödinsatser.
- Stöd i boende. Beslutsdatum: 2020-11-27. Datum för verkställighet:
2021-04-10. Beslutet är verkställt men det dröjde mer än 3 månader
att verkställa med anledning av att det inte tidigare fanns personal
för uppdraget.
Ordförande sign

Justerare sign
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Daglig verksamhet enligt LSS. Datum för avbrott i verkställighet:
2020-03-09. Datum för verkställighet: 2021-03-08. Den enskilde
ville på egen begäran byta arbetsplats.

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.

Ordförande sign

Justerare sign
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