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Tid och plats  24 augusti 2022, kl.13:00 – 16:05 i lilla A-salen, Tierp 

Paragrafer § 57 - § 69 

Bevis om anslag Anslaget sätts upp: 2022-08-24 Anslaget tas ner: 2022-09-15 

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) 

 

 

 

Beslutande ersättare Agnetha Andersson (V) 

 

 

 

 

Övriga närvarande  
 
 

Ersättare Carola Fredén (M) 

 

 

 
Tjänstemän och övriga Annika Höök, utskottssekreterare  

Kristina Hadziresic, verksamhetschef kultur och fritid, § 58 

Ulrica Stjerngren, verksamhetschef Vård och omsorg, §§ 57-65, 69 

Emma Haglöf, MAR, § 58 

Anita Rönnback, MAS, § 58 

Mikaela Lindström, verksamhetsutvecklare VoO, §§ 63-64 

Linda Isaksson Vestberg, enhetschef IFO, §§ 65-68 

Dennis Beykirch, enhetschef IFO, §§ 65-68 

Mikael Sjöberg, verksamhetschef IFO, §§ 65-68 

 
   
Underskrifter 

 Sekreterare 
 
    Annika Höök 

 
 
 Ordförande 
 
    Åsa Sikberg 

 
 
 Justerande 
 
    Viktoria Söderling   
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Innehållsförteckning  
 

Paragraf Rubrik Dnr  
 

  Upprop   

 

 Val av justerare   

 

§ 57 Godkännande av föredragningslistan KS/2022:59  

 

§ 58 Verksamhetsuppföljning av de särskilda 

målen och uppdragen utifrån budget 

KS/2022:225  

 

§ 59 Lex Sarah KS/2022:718  

 

§ 60 Lex Sarah KS/2022:724  

 

§ 61 Lex Sarah KS/2022:725  

 

§ 62 (KS) Remiss - Vägen till ökad 

tillgänglighet – delaktighet, tidiga 

insatser och inom lagens ram (SOU 

2022:22), dnr S2022/02635 

KS/2022:555  

 

§ 63 Verksamhetsuppföljning vård- och 

omsorgsboende Tierps kommun. 

KS/2022:707  

 

§ 64 (KS) Avtalsuppföljning Vardaga, Villa 

Siggbo 

KS/2022:704  

 

§ 65 Information KS/2022:61  

 

§ 66 Omprövning stödboende enligt 4 kap. 1 

§ Socialtjänstlagen 

  

 

§ 67 Rapportering avslutade placeringar   

 

§ 68 Inkomna beslut och skrivelser KS/2022:65  

 

§ 69 Köp av plats   
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§ 57 
Dnr KS/2022:59  

Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut 

Utskottet arbete och omsorg beslutar  

 

att godkänna föredragningslistan med följande revidering: 

 Ärende 15, Köp av plats tillkommer 
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§ 58 
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 

Kristina Hadziresic, verksamhetschef kultur och fritid samt Anita 

Rönnback, MAS,  Emma Haglöf, MAR, och Ulrica Stjerngren informerar 

om verksamhetsuppföljning av de särskilda målen och uppdragen utifrån 

budget inom sina respektive verksamheter. Ledamöterna har möjlighet att 

ställa frågor.  

 

Kristina Hadziresic redogör för kultur och fritids satsningar mot äldre i 

kommunen inom områdena: 

- Fritid och friluftsliv, Bad, Kultur i vården, Biblioteket, Föreningslivet 

 

Anita Rönnback, MAS och Emma Haglöf, MAR redogör för uppföljning av 

patientsäkerhetsberättelsen 2021.  

 

Ulrica Stjerngren informerar om arbetet med att främja ett hållbart arbetsliv 

 

Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande  

 

Beslutet skickas till 

 Berörda chefer 
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§ 62 
Dnr KS/2022:555  

(KS) Remiss - Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga 
insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22), dnr S2022/02635 
 

Beslut 

Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta  

 

att besvara remissen enligt upprättat förslag.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Regeringen har skickat slutbetänkande Vägen till ökad tillgänglighet, 

delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SoU 2022:22) dnr 

S2022/02635 på remiss. Tierps kommun har fått remissen, och har därmed 

möjlighet men inte skyldighet att lämna synpunkter. Svar ska inkomma 

senast 30 september.  

 

Bristande tillgänglighet med långa väntetider har varit ett långvarigt 

problem i svensk hälso- och sjukvård. Trots stor debatt och många insatser 

från såväl staten som regionerna för att komma till rätta med väntetiderna, 

och trots att de flesta är överens om att tillgängligheten behöver förbättras, 

kvarstår problemet. Avsevärda ekonomiska medel genom 

överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner 

(SKR) och införandet av en lagstadgad vårdgaranti, har inte lyckats vända 

utvecklingen.  

 

I detta betänkande redogör utredningen för förslag och bedömningar när det 

gäller uppdragen att utreda för- och nackdelar med en utökad vårdgaranti 

och att stödja regionernas och kommunernas arbete med utvecklingen av en 

nära och tillgänglig vård. Utredningen redogör för arbetet med att stödja 

regionerna i genomförandet av de regionala handlingsplanerna. Utredningen 

lämnar också bedömningar om det fortsatta arbetet med barn och ungas 

psykiska hälsa och intygshanteringen i hälso- och sjukvården.   

 

Olika funktioner inom Vård och omsorg samt elevhälsan har fått möjlighet 

att inkomma med synpunkter på remissen. Förslaget tillstyrks i sin helhet 

med några kompletterande synpunkter.  
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Barnrättskonsekvenser 

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 

beslutet. 

 

Mål och uppdrag 

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

att mer vård, inklusive specialistvård ska erbjudas nära.  

 

Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 

 Remissvar Vägen till ökad tillgänglighet, delaktighet, tidiga insatser 

och inom lagens ram (SoU 2022:22)  

 Remissen i sin helhet  

 

Beslutet skickas till 

 Vård och omsorg  

 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Utskottet arbete och omsorg 

2022-08-24 

 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 

    

13 

 

 

 

 

§ 63 
Dnr KS/2022:707  

Verksamhetsuppföljning vård- och omsorgsboende Tierps 
kommun. 
 

Beslut 

Utskottet arbete och omsorg beslutar  

 

att godkänna informationen och 

 

att uppdra verksamhetschef vård och omsorg att återkomma med de 

kommunala vård- och omsorgsboendenas respektive handlingsplan för 

åtgärder 13 oktober 2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med avtalsuppföljning av det privata vård- och omsorgsboendet 

Villa Siggbo blev det aktuellt att även göra en verksamhetsuppföljning på 

kommunens samtliga vård-och omsorgsboenden, vilken genomfördes under 

juni-juli i år. Syftet med verksamhetsuppföljningen av kommunens fyra 

vård- och omsorgsboenden var att få en jämförande granskning som 

underlag för framtida kvalitetsnyckeltal. Fokus för uppföljningen har legat 

på områdena allmänt, personal, kund och kvalitet. Information har inhämtats 

dels genom granskning av verksamheternas dokument, dels genom 

intervjuer med enhetschef och utvalda medarbetare på respektive boende. 

Mot bakgrund av det som framkommit kommer handlingsplaner att begäras 

in av respektive boende. Varje boende har lite olika saker som de behöver 

åtgärda. Gemensamt för samtliga är dock att få till ett bra arbete med 

genomförandeplaner där kundens delaktighet och önskemål tydligt 

framkommer och sedan följs. 

 

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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Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 

 Rapport verksamhetsuppföljning vård- och omsorgsboende Tierps 

kommun 

 Rapport verksamhetsuppföljning Vendelgården 

 Rapport verksamhetsuppföljning Wesslandia 

 Rapport verksamhetsuppföljning Åskarbygården 

 

Beslutet skickas till 

 Verksamhetschef vård och omsorg 
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§ 64 
Dnr KS/2022:704  

(KS) Avtalsuppföljning Vardaga, Villa Siggbo 
 

Beslut 

Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta  

 

att godkänna informationen och 

 

att uppdra till kommundirektören att återkomma med Villa Siggbos 

handlingsplan för åtgärder 13 oktober 2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med avtalsuppföljningen var att kontrollera hur väl Vardaga på Villa 

Siggbo följer det avtal om vård- och omsorgsplatser som ingåtts med Vård 

och omsorg, Tierps kommun. Fokus för uppföljningen har legat på 

områdena allmänt, personal, kund och kvalitet. Information har inhämtats 

dels genom granskning av verksamhetens dokument, dels genom intervjuer 

med enhetschef och utvalda medarbetare och har sedan jämförts med ställda 

krav under aktuell avtalspunkt. Intervjuerna genomfördes den 28 april i år, 

kompletterande informationsinhämtning har pågått maj-juli. Mot bakgrund 

av det som framkommit kommer en handlingsplan för åtgärder att begäras 

in från Villa Siggbo. Exempel på områden där det behövs åtgärder är 

genomförandeplaner, mat och måltider, omsorgspersonal och it-system. 

 

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. 

 

Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 

 Rapport avtalsuppföljning Villa Siggbo 2022 

 

Beslutet skickas till 

 Verksamhetschef vård och omsorg 
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§ 65 
Dnr KS/2022:61  

Information 
 

Beslut 

Utskottet arbete och omsorg beslutar 

 

att godkänna informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ulrica Stjerngren, verksamhetschef VoO, informerar om: 

- Hyressättningsmodellen 

- Läget under sommaren 

- Nuläge i verksamheten 

 

Mikael Sjöberg, verksamhetschef IFO, informerar om:  

- Fel på telefonin hos socialjouren 

- Beredskap gällande flyktingar från Ukraina 

- Nuläge i verksamheten 

 

Linda Isaksson Vestberg enhetschef IFO och Dennis Beykirch enhetschef, 

informerar om:  

- Beroendeenheten, läge i verksamheten 

- Våld i nära relationer, läge i verksamheten 

- Ekonomiskt bistånd, läge i verksamheten 

- Tobo, hyresbostäder 
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§ 68 
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 

  




