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Tid och plats  16 november 2022, kl.13:00 – 15:00 i lilla A-salen, Tierp 
Paragrafer § 86 - § 93 

Bevis om anslag Anslaget sätts upp:2022-11-16  Anslaget tas ner:2022-12-08  

Protokollets förvaringsplats  Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp 

Utses att justera Matilda Svahn 

 

Beslutande   
 
 
 Ledamöter Åsa Sikberg (M), ordförande 

Viktoria Söderling (S), vice ordförande 
Erik Kolm (C) 
Matilda Svahn (S) 
 

 
 

Beslutande ersättare    
 
 

Övriga närvarande  
 
 

Ersättare Carola Fredén (M) 
 

 
 

Tjänstemän och övriga Annika Höök, utskottssekreterare  
Mikael Sjöberg, verksamhetschef IFO, §§ 89-91, 93 
Ulrica Stjerngren, verksamhetschef Vård och omsorg, §§ 86-88, 93 
Jenny Hedberg, områdeschef FHO, § 93 
Linda Isaksson Vestberg, enhetschef IFO, §§ 89-91, 93 
Dennis Beykirch, enhetschef IFO, §§ 89-91, 93 
 
 
 

   
Underskrifter 
 Sekreterare 
 
    Annika Höök 

 
 
 Ordförande 
 
    Åsa Sikberg 
 
 
 Justerande 
 
    Matilda Svahn   
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Innehållsförteckning  
 
Paragraf Rubrik Dnr  

 
 Upprop Dnr  
 
 Val av justerare Dnr  
 
§ 86 Godkännande av föredragningslistan KS/2022:59  
 
§ 87 Köp av plats Dnr  
 
§ 88 Komplettering av handlingsplan 

gällande bemanning på Villa Siggbo 
KS/2022:707  

 
§ 89 Inkomna beslut och skrivelser KS/2022:65  
 
§ 90 Omprövning stödboende enligt 4 kap. 1 

§ Socialtjänstlagen (SoL) 
Dnr  

 
§ 91 Rapportering avslutade placeringar Dnr  
 
§ 92 Sammanträdesplan 2023 KS/2022:84  
 
§ 93 Information KS/2022:61  
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§ 86 
Dnr KS/2022:59  

Godkännande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Utskottet arbete och omsorg beslutar  
 
att godkänna föredragningslistan.  
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§ 88 
Dnr KS/2022:707  

Komplettering av handlingsplan gällande bemanning på Villa 
Siggbo 
 
Beslut 
Utskottet arbete och omsorg beslutar  
 
att godkänna information om komplettering till Villa Siggbos handlingsplan. 
 
Reservation 
Viktoria Söderling(S) och Matilda Svahn (S) reserverar sig till förmån för 
eget yrkande.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Utifrån genomförd avtalsuppföljning på Villa Siggbo har handlingsplan för 
åtgärder begärts in. Villa Siggbo har inkommit med svar då deras sista 
svarsdag var 30 september. I utskottet arbete och omsorg beslutades att 
uppdra verksamhetschef vård och omsorg att till nästa utskott återkomma 
med komplettering kring hur Villa Siggbo lever upp till kravet på 
bemanning.  
 
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. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Tilläggsyrkande 
Viktoria Söderling (S) yrkar 
 
att stickkontroller av bemanningen görs under våren   
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Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av utskottet arbete 
och omsorg. 
 
Ordförande ställer proposition på att bifalla Viktoria Söderlings (S) 
tilläggsyrkande eller att avslå Viktoria Söderlings (S) tilläggsyrkande och 
finner att utskottet arbete och omsorg beslutar att avslå tilläggsyrkandet. 
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänstelåtande  
• Komplettering av underlag för bemanning på Villa Siggbo 

 
Beslutet skickas till 

• Verksamhetschef vård och omsorg 
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§ 89 
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 
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§ 92 
Dnr KS/2022:84  

Sammanträdesplan 2023 
 
Beslut 
Utskottet arbete och omsorg beslutar  
 
att godkänna följande sammanträdesdagar för år 2023: 
 
Måndagen den 30 januari, klockan 08:30 
Måndagen den 6 mars, klockan 08:30 
Måndagen den 27 mars, klockan 08:30  
Måndagen den 8 maj, klockan 08:30 
Måndagen den 12 juni, klockan 08:30 
Onsdagen den 23 augusti, klockan 08:30 
Måndagen den 9 oktober, klockan 08:30 
Måndagen den 13 november, klockan 08:30 
Måndagen den 18 december, klockan 08:30 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enheten ledningsstöd har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för  
kommunstyrelsen och dess utskott samt för kommunfullmäktige för år  
2023. Förslaget regleras av kommunallagens bestämmelser om sista datum  
för budget och årsredovisning samt av kommunfullmäktiges arbetsordning.  
Förslaget har tagits fram i samråd med kommunstyrelsens presidium 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.  
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

• Webbansvarig på ledningsstöd 
• Berörda chefer 
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§ 93 
Dnr KS/2022:61  

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

- Vård- och omsorgsboenden i kommunen 
- Palliativ specialistvård i kommunen 

 
Jenny Hedberg, områdeschef FHO informerar om 
Funktionshindradeomsorgen: 

 Delaktighet som skapar kvalitet 
 Aktiviteter 
 40 timmars vecka i daglig verksamhet 
 Kung.nu 
 Förtjänsttecken 
 Utbildningssatsningar 
 Ny gruppbostad 
 

Mikael Sjöberg, verksamhetschef IFO, informerar om:  
 AMIF(Asyl-, migrations- och integrationsfonden; ett länsprojekt 
 Information kring remiss; Ett fönster av möjligheter, stärkta 

rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende 
 Riktlinjer för insatserna kontaktperson, ledsagare och umgängesstöd 
 

Linda Isaksson Vestberg enhetschef IFO och Dennis Beykirch enhetschef, 
informerar från sina verksamheter:  
Beroendeenheten: 

 högt inflöde 
 Kostnader placeringar 
 Våld i nära relationer 
 Kvinnogrupper 
 Tierps beroendevård gör sin röst hörd i regeringsutredning 

Ekonomiskt bistånd: 
 Nedgång i ärendemängd 
 Utbildningar 
 Ny riksnorm, påverkar kostnader 
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 Kostnader för el 
 Flyktingmottagandet 
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