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Tid och plats  14 december 2022, kl.13:00 – 15:30 i lilla A-salen, Tierp 
Paragrafer § 94 - § 102 

Bevis om anslag Anslaget sätts upp:2022-12-14  Anslaget tas ner: 2023-01-05 

Protokollets förvaringsplats  Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp 

Utses att justera Agnetha Andersson 

 

Beslutande   
 
 
 Ledamöter Åsa Sikberg (M), ordförande 

Viktoria Söderling (S), vice ordförande, §§ 95-102 
Erik Kolm (C) 
 

 
 

Beslutande ersättare Agnetha Andersson (V) 
 

 
 
 

Övriga närvarande  
 
 

Ersättare Carola Fredén (M), §§  
Sara Nordfors (L) 
 

 
 

Tjänstemän och övriga Annika Höök, utskottssekreterare  
Mikael Sjöberg, verksamhetschef IFO, §§ 94-98, 102 
Ulrica Stjerngren, verksamhetschef Vård och omsorg, §§ 99-102 
Linda Isaksson Vestberg, enhetschef IFO, §§ 94-98, 102 
Dennis Beykirch, enhetschef IFO, §§ 94-98, 102 
 

   
Underskrifter 
 Sekreterare 
 
    Annika Höök 

 
 
 Ordförande 
 
    Åsa Sikberg 
 
 
 Justerande 
 
    Agnetha Andersson   
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Innehållsförteckning  
 
Paragraf Rubrik Dnr  

 
 Val av justerare Dnr  
 
§ 94 Godkännande av föredragningslistan KS/2022:59  
 
§ 95 Inkomna beslut och skrivelser KS/2022:65  
 
§ 96 Omprövning enligt 4 kap. 1 § 

Socialtjänstlagen 
Dnr  

 
§ 97 Omprövning enligt 4 kap. 1 § 

Socialtjänstlagen 
Dnr  

 
§ 98 Ansökan om HVB placering enligt 4 

kap. 1 § Socialtjänstlagen 
Dnr  

 
§ 99 Redovisning av ej verkställda beslut 

kvartal 3 2022 utskottet AoO 
KS/2022:315  

 
§ 100 Lex Sarah KS/2022:920  
 
§ 101 Lex Sarah KS/2022:921  
 
§ 102 Information KS/2022:61  
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§ 94 
Dnr KS/2022:59  

Godkännande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Utskottet arbete och omsorg beslutar  
 
att godkänna föredragningslistan.  
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§ 95 
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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§ 99 
Dnr KS/2022:315  

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 3 2022 utskottet 
AoO 
 
Beslut 
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta 
  
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 3 2022. 
 
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 3 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 17 beslut enligt LSS och SoL till IVO för 
perioden 1 juli till 30 september 2022, kvartal 3. 11 av besluten har 
rapporterats som ej verkställda, 3 av besluten som verkställda och 3 av 
besluten som avslutade.  
 
Ej verkställda beslut 

- Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. 
Beslutsdatum: 2022-01-17. Anledning till dröjsmålet var till en 
början att det inte fanns någon ledig bostad som motsvarade den 
enskildes behov och önskemål. Erbjudande om lägenhet i en 
gruppbostad gavs i augusti 2022 men den enskilde tackade då nej.  

- Särskilt boende för äldre enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-04-01. 
Anledning till dröjsmål är att den enskilde har specifikt önskemål 
om boende och erhåller hemtjänst i avvaktan på att det blir en ledig 
plats. 
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- Bostad med särskild service enligt LSS. Beslutsdatum: 2022-06-15. 
Anledning till dröjsmål är att det inte fanns ledig lägenhet i 
gruppbostad när beslutet fattades. Nu har dock erbjudande lämnats 
och trolig inflytt kommer att ske under november. Med anledning av 
att flytten inte hade genomförts vid tiden för rapporteringen 
rapporterades beslutet som ej verkställt.  

- Korttidsboende enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-04-19. Anledning 
till dröjsmål är att den enskilde har tackat nej till erbjudande. 
Motiveringsarbete pågår. 

- Bostad med särskild service enligt LSS. Beslutsdatum: 2022-05-10. 
Anledning till dröjsmål är att det inte har funnits en ledig lägenhet 
som har motsvarat den enskildes behov. Erbjudande om plats har nu 
lämnats men den enskilde har ännu inte lämnat besked om den ska 
tacka ja eller nej.  

- Särskilt boende för äldre enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-02-15. 
Anledning till dröjsmål är att den enskilde har tackat nej till erbjuden 
plats vid tre tillfällen, senaste erbjudande gavs i oktober. Annan 
stödinsats ges som alternativ. 

- Ledsagarservice enligt LSS. Datum för avbrott i verkställighet: 
2022-05-27. Anledning till dröjsmål beror dels på den enskildes 
tveksamhet till insatsen. Vid tiden för rapporteringen var möte 
inbokat med den enskilde för fortsatt planering. 

- Bostad med särskild service i form av servicebostad enligt LSS. 
Beslutsdatum: 2022-01-17. Anledning till dröjsmål är att det från 
början inte fanns någon ledig plats i ett boende som motsvarade 
behov och önskemål. Det har nu blivit en plats ledig och 
introduktion ska påbörjas. Då inflytt ej ännu är genomförd har 
beslutet rapporterats som ej verkställt. 

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

- Särskilt boende för äldre enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-03-10. 
Anledning till dröjsmål är att den enskilde har önskemål om att flytta 
till ett specifikt boende och har tackat nej till ett erbjudande. Ett 
andra erbjudande om boende har lämnats och den enskilde har tackat 
ja. Datum för inflytt är dock ej inplanerat varför beslutet fortsatt 
rapporteras som ej verkställt. 

- Bostad med särskild service enligt LSS. Beslutsdatum: 2022-06-22. 
Den enskilde har fått erbjudande om lägenhet i gruppbostad men 
hade vid tiden för rapporteringen inte svarat på erbjudandet och 
beslutet rapporterades därför som ej verkställt. 

 
Verkställda beslut 

- Kontaktperson enligt 9 § 4 LSS. Beslutsdatum: 2022-03-31. Datum 
för verkställighet: 2022-10-19. Anledning till dröjsmål var att det 
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förelåg en svårighet i att hitta en kontaktperson som motsvarade den 
kompetens som uppdraget krävde.  

- Stöd i boendet i form av stödperson enligt SoL. Datum för avbrott i 
verkställighet: 2022-06-01. Datum för verkställighet: 2022-10-18. 
Det tog tid att finna en lämplig stödperson för uppdraget. Innan 
beslutet verkställdes erbjöds den enskilde annan stödinsats men 
tackade då nej.  

- Särskilt boende för äldre enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-02-18. 
Datum för verkställighet: 2022-10-15. Anledning till dröjsmål var att 
den enskilde önskade plats på specifikt boende och erhöll hemtjänst i 
avvaktan på ledig plats. 
 

Avslutade beslut: 
- Avlösning i hemmet enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-04-08. Datum 

för avslut: 2022-08-24. Anledning till dröjsmål var initialt att den 
enskilde var tveksam till insatsen för att senare välja att avsäga sig 
insatsen. 

- Kontaktperson enligt LSS. Datum för avbrott i verkställighet: 2022-
05-31. Datum för avslut: 2022-10-20. Den enskilde har valt att 
frånsäga sig insatsen. Det föregicks av att kommunen gav 
erbjudande om ny kontaktperson men då tackades den enskilde nej. 

- Dagverksamhet för äldre enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-03-29. 
Datum för avslut: 2022-09-23. Den enskilde har valt att avsäga sig 
insatsen då behov av insatsen ej längre finns. 

 
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 
• Verksamhetschef, Vård och omsorg 
• Verksamhetschef, Individ och familj 
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§ 102 
Dnr KS/2022:61  

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

- Allmän verksamhetsinformation 
- Ökad covidsmitta 
- Höga sjukskrivningstal 
- Kötid vård- och omsorgsboenden 
- Anhörigstöd 
 

Specialistsjuksköterska Betty Lindroth med ansvar för 
kvalitetsutveckling berättar om deras uppdrag och vad de har jobbat med 
under våren och hösten. 

- Genomgång av Tierps kommuns samarbetsområden 
- Uppdraget innehåller att vara ett stöd för enhetschefer, MAS/MAR, 

HSL-personal samt omvårdnadspersonal.  
- Nulägesanalys: Det pågår en omställning till nära vård. Hälso- och 

sjukvård inom kommunen ökar i betydelse och omfattning. Det finns 
ett behov av att utveckla patientsäkerhetsarbetet.  

- Genomgång av var som hittills är på gång eller genomförts våren 
2022 och hösten 2022 samt planering framåt våren 2023. 
 

Mikael Sjöberg, verksamhetschef IFO, informerar om:  
- Beredskap inför flyktingar från Ukraina, Hällbacka öppnar igen 
- Integrationsprojekt AMIF, rekrytering pågår 

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

- Beroendeenheten har fortsatt ökat inflöde av ärenden 
- Placeringskostnader 
- Uppstart av kvinnovåldsgrupp 

 
- Enheten för ekonomiskt bistånd, ärenden inflöde, läge i 

verksamheten 
- Nuläge boendesituationen i Tobo 
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- Gula Villan, öppenvårdsmottagning,  information kring 

verksamheterna som erbjuds. 
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