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Tid och plats  09 maj 2022, kl.13:00 – 16:05 i lilla A-salen, Tierp 
Paragrafer § 25 - § 35 

Bevis om anslag Anslaget sätts upp:2022-05-09  Anslaget tas ner: 2022-05-31 

Protokollets förvaringsplats  Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp 

Utses att justera Barbro Wiklund 

 

Beslutande   
 
 
 Ledamöter Åsa Sikberg (M), ordförande 

Barbro Wiklund (S), vice ordförande 
Erik Kolm (C) 
Matilda Svahn (S) 
 

 
 

Beslutande ersättare    
 
 

Övriga närvarande  
 
 

Ersättare Carola Fredén (M) 
Sara Nordfors (L) 
 

 
 

Tjänstemän och övriga Annika Höök, utskottssekreterare  
Ulrica Stjerngren, verksamhetschef Vård och omsorg, §§ 25-27, 33-34 
Helene Klockare, områdeschef för äldreomsorgen, §§ 25-26 
Linda Isaksson Vestberg, enhetschef IFO, §§ 28-33, 35 
Dennis Beykirch, enhetschef IFO, §§ 28-33, 35 
Mikael Sjöberg, verksamhetschef IFO, §§ 28-33, 35 
 

   
Underskrifter 
 Sekreterare 
 
    Annika Höök 

 
 
 Ordförande 
 
    Åsa Sikberg 
 
 
 Justerande 
 
    Barbro Wiklund   
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Innehållsförteckning  
 
Paragraf Rubrik Dnr  

 
 Upprop   
 
  Val av justerare   
 
§ 25 Godkännande av föredragningslistan KS/2022:59  
 
§ 26 Verksamhetsuppföljning av särskilda 

mål och uppdrag 
KS/2022:225  

 
§ 27 Köp av plats KS/2022:429  
 
§ 28 Omprövning stödboende enligt 4 kap. 1 

§ Socialtjänstlagen 
KS/2022:429  

 
§ 29 Omprövning stödboende enligt 4 kap. 1 

§ Socialtjänstlagen 
KS/2022:429  

 
§ 30 Omprövning stödboende enligt 4 kap. 1 

§ Socialtjänstlagen 
KS/2022:429  

 
§ 31 Rapport vid avslutade insatser KS/2022:429  
 
§ 32 Inkomna beslut och skrivelser KS/2022:65  
 
§ 33 Information KS/2022:61  
 
§ 34 (KF) Redovisning av ej verkställda 

beslut enligt LSS och SoL kvartal 1 
2022 

KS/2022:315  

 
§ 35  Information – Ekonomisk uppföljning 

Individ- och familjeomsorg 
KS/2022:463  
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§ 25 
Dnr KS/2022:59  

Godkännande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Utskottet arbete och omsorg beslutar  
 
att godkänna föredragningslistan med följande revideringar: 
- Ärende 5-8, Köp av plats utgår  
- Ärende 16, Redovisning av ej verkställda beslut läggs till ärendelistan 
- Ärende 17, Information ekonomisk uppföljning IFO läggs till ärendelistan 
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§ 26 
Dnr KS/2022:225  

Verksamhetsuppföljning av särskilda mål och uppdrag 
 
Beslut 
Utskottet arbete och omsorg beslutar 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Heléne Klockare, områdeschef för äldreomsorgen informerar om 
verksamhetsuppföljning av de särskilda målen och uppdragen utifrån 
budget. Ledamöterna har möjlighet att ställa frågor. 
 
- Hur verksamheterna verkar för en hälsosam och näringsrik kost inom vård 
och omsorg 
 
- Hur verksamheterna verkar för att stärka måltidsverksamheterna för att 
minska risk för undernäring hos äldre. (Riskbedömningar) 
 
- Hälsofrämjande aktiviteter,  motverka ensamhet, öka kontinuiteten hos 
kund inom vård och omsorg.  
 
- Effektiv och nära vård i samarbete med regionen, mer vård inkl. 
specialistvård ska erbjudas nära, arbeta förebyggande med uppsökande 
verksamhet hos personer över 80 år. 
 
- Utveckla personcentrerad vård, uppföljning av Patientsäkerhetsberättelsen, 
öka andelen brukare som fyller i nöjd kund, omorganisation Wesslandia 
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande  
 

Beslutet skickas till 
• Berörda chefer 
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§ 31 
Dnr KS/2022:429  

Rapport vid avslutade insatser 
 
Beslut 
Utskottet arbete och omsorg beslutar 
 
att lägga rapporteringen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Rapportering från IFO vid avslutade insatser. 
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Handläggarens utredning 

 
Beslutet skickas till 

• Beroendeenheten IFO 
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§ 32 
Dnr KS/2022:65  

Inkomna beslut och skrivelser 
 
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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§ 33 
Dnr KS/2022:61  

Information 
 
Beslut 
Utskottet arbete och omsorg beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ulrica Stjerngren, verksamhetschef VoO, informerar om: 

- Allmän verksamhetsinformation 
- Kö och platser i verksamheten 
- Vikarietillsättning under sommaren 
- Covidläget 
- Budgetprognosen 

 
Mikael Sjöberg, verksamhetschef IFO, informerar om:  

- Hur påverkar kriget i Ukraina kommunen 
- Stadsmissionen 
- Projekt ”Ung framtid” 
- Växthuset 
- WeMind Tierp 

 
Linda Isaksson Vestberg enhetschef IFO och Dennis Beykirch enhetschef, 
informerar om: 

-  Beroendeenhetens ärendeinflöde stabilt 
- Våld i nära relationer-kompetensutveckling 
- Anhörigstöd lågt deltagande 
- Gula villan-Återvändarträff information 
- Bjuda in till utbildningsdag för kommunanställda i planeringen 
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§ 34 
Dnr KS/2022:315  

(KF) Redovisning av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL 
kvartal 1 2022 
 
Beslut 
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta 
  
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 1 2022. 
 
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 1 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 6 beslut enligt LSS och SoL till IVO för perioden 
1 januari till 31 mars 2022, kvartal 1. 5 av besluten har rapporterats som ej 
verkställda och 1 av besluten har rapporterats som verkställt. 3 av de ej 
verkställda beslutet har rapporterats med anledning av en pågående 
renovering av ett LSS-boende. Inflytt för samtliga tre är planerad under 
våren/sommaren 2022. 
 
Ej verkställda beslut 

- Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. 
Beslutsdatum: 2021-12-27. Anledning till dröjsmålet är att det 
genomförs renovering i det boende som har erbjudits. Planerad 
inflytt är i maj 2022.  

- Bostad med särskild service enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-02-11. 
Med anledning av att den enskilde vistas på HVB tills tidigast 2023-
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03-31 kommer beslutet om permanent boende inte att verkställas 
dessförinnan.  

- Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. 
Beslutsdatum: 2021-11-08. Anledning till dröjsmålet är att det 
genomförs renovering i det boende som har erbjudits. Planerad 
inflytt var i april men eftersom tiden för verkställighet överstigit tre 
månader behövde det rapporteras till IVO.  

- Daglig verksamhet enligt LSS. Beslutsdatum: 2021-12-21. Orsak till 
dröjsmål är att kund själv valt att flytta fram startdatum. Nu planerad 
start är till sommaren 2022. Motivering pågår. 

- Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. 
Beslutsdatum: 2021-11-12. Anledning till dröjsmålet är att det 
genomförs renovering i det boende som har erbjudits. Planerad 
inflytt är i maj 2022.  

 
Verkställda beslut 

- Korttidsboende enligt SoL. Beslutsdatum: 2021-05-31. Datum för 
verkställighet: 2021-05-31.  

 
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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§ 35 
Dnr KS/2022:463  

Information – Ekonomisk uppföljning Individ- och familjeomsorg 
 
Beslut 
Utskottet arbete och omsorg beslutar 
 
att godkänna informationen.  
 
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 2022-03-31 och möjliga 
åtgärder för att nå budget i balans diskuteras.  Det ligger i linje med det som 
anges i Riktlinjer för ekonomisk styrning.  
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande  
• Ekonomisk uppföljning Individ- och familjeomsorg per 2022-03-31 
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