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Tid och plats  06 april 2022, kl.13:00 – 15:50 i lilla A-salen, Tierp 
Paragrafer § 17 - § 24 

Bevis om anslag Anslaget sätts upp:2022-04-06  Anslaget tas ner:2022-04-28  

Protokollets förvaringsplats  Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp 

Utses att justera Agnetha Andersson 

 

Beslutande   
 
 
 Ledamöter Åsa Sikberg (M), ordförande 

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

 
 

Beslutande ersättare Agnetha Andersson (V) 
  

 
 
 

Övriga närvarande  
 
 

Ersättare Sara Nordfors (L) 
 

 
 

Tjänstemän och övriga Annika Höök, utskottssekreterare  
Ulrica Stjerngren, verksamhetschef Vård och omsorg, §§ 20-24 
Linda Isaksson Vestberg, enhetschef IFO, §§ 18, 24 
Dennis Beykirch, enhetschef IFO, §§ 18, 24 
Anita Rönnback, MAS, § 20 
 
 

   
Underskrifter 
 Sekreterare 
 
    Annika Höök 

 
 
 Ordförande 
 
    Åsa Sikberg 
 
 
 Justerande 
 
    Agnetha Andersson   
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Innehållsförteckning  
 
Paragraf Rubrik Dnr  

 
 Upprop   
 
 Val av justerare   
 
§ 17 Godkännande av föredragningslistan KS/2022:59  
 
§ 18 Verksamhetsuppföljning av de särskilda 

målen och uppdragen utifrån budget 
KS/2022:225  

 
§ 19 Inkomna beslut och skrivelser sekretess KS/2022:65  
 
§ 20 (KS)Patientsäkerhetsberättelse 2021 KS/2022:282  
 
§ 21 (KS) Medicinskt ansvarig för 

rehabilitering (MAR) I Tierps kommun 
KS/2022:296  

 
§ 22 (KS)Riktlinje för individuellt förskrivna 

hjälpmedel inom kommunal hälo- och 
sjukvård 

KS/2022:297  

 
§ 23 Köp av plats   
 
§ 24 Information KS/2022:61  
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§ 17 
Dnr KS/2022:59  
 
Godkännande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Utskottet arbete och omsorg beslutar  
 
att godkänna föredragningslistan.  
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§ 18 
Dnr KS/2022:225  
 
Verksamhetsuppföljning av de särskilda målen och uppdragen 
utifrån budget 
 
Beslut 
Utskottet arbete och omsorg beslutar 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Linda Isaksson Vestberg, enhetschef IFO beroendeenheten och 
familjestödsenheten och Dennis Beykirch, enhetschef  IFO för ekonomiskt 
bistånd och rekryteringsenheten, informerar kring verksamhetsuppföljning 
av de särskilda målen och uppdragen utifrån budget. Ledamöterna har 
möjlighet att ställa frågor.  
   
Ekonomiskt bistånd: 
-Tillbakablick på 2021(Corona, inflyttning i kommunen, nivåer på 
arbetslösheten) 
-Statistik 
-Satsning mot studier för utrikesfödda med låg eller utan 
utbildningsbakgrund 
-Referensgruppsmöten med SFI/Komvux, arbetsmarknadsenheten och 
ekonomiskt bistånd 
-Arbete för en minskad psykisk ohälsa 
 
Beroendeenheten:  
-Måluppfyllelse och planering 
-Organisatoriska förändringar (Tjänster, omorganisation, 
mottagningsfunktion) 
-Statistik 
-Kompetensutveckling 
-Öppenvård och hemmaplanslösningar 
-Våld i nära relationsteamet 
-Samverkan med beroendemedicin och närpsykiatrin, skola, polis 
-Digitalisering och informationsspridning 
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande  
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Beslutet skickas till 
• Berörda chefer 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Utskottet arbete och omsorg 
2022-04-06 

 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

6 
 

 
 
 
§ 19 
Dnr KS/2022:65  
 
Inkomna beslut och skrivelser sekretess 
 
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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§ 20 
Dnr KS/2022:282  
 
(KS)Patientsäkerhetsberättelse 2021 
 
Beslut 
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna rapporteringen av patientsäkerhetsberättelsen 2021. 
  
Sammanfattning av ärendet 
Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren skriva en 
patientsäkerhetsberättelse. Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att 
öppet och tydligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av arbetet 
med att förbättra patientsäkerheten. 
 
Sammanfattning av innehållet i patientsäkerhetsberättelsen:  
- Pandemin med Covid-19. Den höga samhällsspridningen medförde en 

periodvis hög sjukfrånvaro av personal vilket blev en stor utmaning för 
alla enheter. Generellt ses en god följsamhet till hygienrutinerna och en 
hög medvetenhet om de smittförebyggande åtgärderna vilket är av stor 
vikt för att upprätthålla en god patientsäkerhet.  

- Antalet avvikelser har inte minskat i den omfattning som var önskvärt 
och det framkommer ett behov av ett mer aktivt agerande för att minska 
framförallt läkemedelsavvikelser och fallavvikelser under kommande 
år.  

- Under 2021 har vi skickat tre lex Maria anmälningar till IVO. Det har 
även inkommit två klagomål inom hälso- och sjukvårdsområdet.    

- Vi har dock inte uppnått målet med att genomföra riskbedömningar i 
den omfattning som behövs och registrera dem i Senior Alert.  

- Riskbedömningar, vårdplaner och teamträffar har dock varit ett 
återkommande diskussionsämne under året för att betona vikten av att 
förebygga vårdskador och upprätthålla en hög patientsäkerhet. 

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

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Patientsäkerhetsberättelse 2020 
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Beslutet skickas till 
• Vård och Omsorg, MAS medicinskt ansvarig sjuksköterska 
• Vård och omsorg Verksamhetschef 
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§ 21 
Dnr KS/2022:296  
 
(KS) Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) I Tierps 
kommun 
 
Beslut 
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att anta förslaget om att inom Vård och omsorg tillsätta en specifik 
Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) som komplement till 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). 
 
Sammanfattning av ärendet 
För att kunna höja patientsäkerheten och förebygga vårdskador på bästa sätt 
inom Tierps vård och omsorg behöver vi arbeta systematiskt med 
kvalitetsutvecklande åtgärder. Det gäller både inom den medicinska 
omvårdnaden och inom området rehabilitering. Allt mer vård och 
rehabilitering genomförs idag utanför slutenvården. Som kommunen idag 
har det organiserat med en kombinerad MAS/MAR finns risk att 
rehabområdet missas eller inte får det fokus som behövs. Det finns även 
vinster i ett delat uppdrag då MAS och MAR kan lära av och med varandra 
och därmed ge bättre kvalité. Under de senaste åren har MAR-tjänster 
inrättats i flera av länets kommuner. De har ett eget nätverk för specifika 
MAR-frågor och jobbar för ökad patientsäkerhet med fokus på den 
rehabilitering och habilitering som bedrivs i kommunens regi. Behovet av 
en MAR i Tierps kommun har uppmärksammats då MAS upplever det svårt 
att på egen hand driva all kvalitetsutveckling inom rehabområdet då det 
saknas både rätt kompetens och tid. 
 
Beslutsmotivering 
En Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) behövs som komplement 
till Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). En MAS och en MAR kan 
tillsammans, utifrån deras specifika professioner och ansvarsområden, få 
bättre förutsättningar att nå de uppsatta målen än om en MAS har hela 
ansvaret själv. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Mål och uppdrag 
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Beslutet bidrar till mål 3 Hälsa och välbefinnande med delmål 3.8 
Kommunen ska arbeta för att mer vård, inklusive specialistvård, ska 
erbjudas nära. Beslutet bidrar också till kommunens delmål 17.1 
Kommunens samverkan och partnerskap med andra kommuner, Region 
Uppsala, företag och civilsamhälle ska öka. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Tjänsteutrymmet finns redan idag då planen är att kombinera 
Hjälpmedelsansvarig med Medicinskt ansvarig för rehabilitering. 
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande. 
• Utredning MAR 

 
Beslutet skickas till 

• Verksamhetschef Ulrica Stjerngren, Vård och omsorg 
• MAS/MAR Anita Rönnback 
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§ 22 
Dnr KS/2022:297  
 
(KS)Riktlinje för individuellt förskrivna hjälpmedel inom 
kommunal hälo- och sjukvård 
 
Beslut 
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att uppdatera kommunens förskrivningsbara produktområden enligt det 
bilagda länsgemensamma förslaget. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen ansvarar för individuellt förskrivna hjälpmedel till personer 
över 21 år. Dessa förskrivs utifrån produktområden och kriterier beslutade 
av Kommunstyrelsen 2020-02-11, Riktlinje för individuellt förskrivna 
hjälpmedel inom kommunal hälso- och sjukvård. Diarienummer: KS 
2020/98 
 
Inom länet finns en önskan från brukargrupper, hjälpmedelskonsulenter 
m.fl. att ha samma möjlighet till förskrivningsbara hjälpmedel. Länets 
Hjälpmedelsansvariga har tagit fram ett underlag med tydliga kriterier och 
mål för de olika hjälpmedelstyperna som faller inom det kommunala 
ansvaret med intentionen att dessa blir gällande i samtliga kommuner (exkl. 
Älvkarleby). I praktiken innebär detta inga stora förändringar i kommunens 
nuvarande hjälpmedelssortiment. 
 
Beslutsmotivering  
Samma möjlighet till hjälpmedel i hela länet (exkl. Älvkarleby) minskar 
ojämlikhet och möjliggör rehabilitering och habilitering på lika villkor i 
länet. Tydliga kriterier och mål med hjälpmedlet ger jämlik förskrivning till 
merparten av länets innevånare. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till mål 3 Hälsa och välbefinnande med delmål 3.8 
Kommunen ska arbeta för att mer vård, inklusive specialistvård, ska 
erbjudas nära. Beslutet bidrar också till kommunens delmål 17.1 
Kommunens samverkan och partnerskap med andra kommuner, Region 
Uppsala, företag och civilsamhälle ska öka. 
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Kostnaden för inköp av hjälpmedel är alltid svårberäknad, men står sig lätt 
jämfört med ökade kostnader för t.ex. hemtjänstinsatser och lidande för 
kund om ett hjälpmedel inte förskrivs. En ökning av kostnad för inköpta 
hjälpmedel är sannolik, men i och med att tyngdtäcken togs bort som 
förskrivningsbart hjälpmedel under 2021 så torde budgeten ändå hållas. 
Kostnaden för tyngdtäcken låg på ca 100 tkr/år. 
 
Beslutsunderlag  

• Handläggares tjänsteutlåtande 
• Produktområden med kriterier och mål 

 
Beslutet skickas till  

• Hjälpmedelsansvarig Emma Haglöf 
• Verksamhetschef Ulrica Stjerngren 
• MAS/MAR Anita Rönnback 
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§ 24 
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: 
-Överklagan boende, information gällande ärendet 
-Villa Siggbo 
-Korttidsboende 
-Uppföljning av Villa Siggbo 28 april genomförs av Mikaela Lindström, 
verksamhetsutvecklare vård och omsorg, Johanna Kastenholm, 
utredare/utvecklare enheten kvalitet och strategisk utveckling. 
-Covidläget 
 
Linda Isaksson Vestberg enhetschef IFO och Dennis Beykirch enhetschef, 
informerar om:  
- Flyktingar från Ukraina i kommunen 
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