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Johan Ågren (S) §§ 41 – 45 

Mats Fantenberg (V) 

Olov Angeria (L) §§ 41 - 45 
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VON § 41 Dnr 2021/000061 020 
 
Genomlysning av LSS- och äldreomsorg 
 
Ärende 
En genomlysning av LSS-omsorgen och äldreomsorgen har genomförts. Vid 
sammanträdet lämnas information om vad som framkommit i 
genomlysningen. 
 
Ensolutions rekommendationer till nämnden: 

• När det gäller LSS rekommenderas nämnden att fundera över sin 
boendestruktur samt behovet av platser och mixen av platser 
framöver. 

• Om nämnden vill se över kostnadsläget inom äldreomsorgen bör fokus 
läggas på i vilka lägen insatserna särskilt boende och korttidsvård ska 
användas. 

Socialchefen kommer att vid nämndens sammanträde i september 
presentera förslag till åtgärder utifrån vad som framkommit i 
genomlysningen. 
 
Vid sammanträdet framför ledamot Hans-Inge Smetana (KD) att hela 
nämnden borde ha fått information från de konsulter som utfört 
genomlysningen då det är nämnden som är ansvarig för verksamheten. 
Ordförande tar med sig Smetanas synpunkter och vid ev. framtida 
genomlysning kommer hela nämnden få information från de som utför 
genomlysning. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet. 
_____ 
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VON § 42 Dnr 2021/000004 909 
 
Aktuell information 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas aktuell information från förvaltningen: 
 
Coronaläget  
Den 23 juni är sista dagen förvaltningen utför vaccinering. Då har alla som 
erbjudits vaccin och tackat ja fått sin andra dos. 
Munskyddet är ett arbetsmiljöproblem med anledning av att värmen, det 
kommer att komma lättnader i rekommendationerna. 
Vi följer riktlinjer, rekommendationer. Kontrollerad situation. 
 
Sommarrekrytering 
Det är svårare att få tag på vikarier än somrarna 2019 och 2020. 
Hemtjänsten har stora problem att få vikarier. 
Sjuksköterskegruppen har lyckats få full bemanning men ingen får bli sjuk 
för då går inte planeringen ihop.  
 
Övrigt 
Vi har rapporterat till Läkemedelsverket och tillverkare samt för kännedom 
till IVO att en brukares elrullstol började brinna och personen ådrog sig 
brännskador. Rullstolen var gammal men hade servats enligt rutin. 
 
Hemtjänsten kommer att skaffa en lådcykel liknande den som rehab har. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet. 
_____ 
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VON § 43 Dnr 2021/000079009 
 
Uppföljning av ifo-verksamheten 
 
Ärende 
Det är ett stabilt styre inom ifo fördelat på två områdeschefer som arbetar i 
team.  
Anna-Maria Nilsson har, sedan hon tillträdde som ifo-chef under april 
månad, arbetat mycket med strukturerna. Man använder nu en lean-tavla 
för ärendekontroll, nya mål arbetas fram, ärendetyngdsmätning genomförs. 
  
Vice ordförande Ingmarie Lindqvist (C) framför oro för det som 
framkommit i den Lex Sarah-rapport som delgivits nämnden, men ser med 
tillförsikt på de åtgärder som görs för att förhindra att liknande upprepas. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet. 
_____ 
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VON § 44 Dnr 2021/000027042 
 
Ekonomisk uppföljning 2021 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas information om: 

• ekonomisk uppföljning per 31 maj -3,3 milj samt covidrelaterade 
kostnader -3,4 milj. 

 

• försörjningsstödets utveckling 
 

• nyckeltal. 
 
Vid sammanträde framför ledamot Ingmarie Lindqvist (C) följande: 
Treklövern ser med stor oro på budgetöverskridandet. Konstaterar samtidigt 
att det negativa resultatet är i samma nivå som coronarelaterade kostnader. 
Vi förutsätter att dessa kostnader tillförs från stat eller kommun. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomisk uppföljning. 
Covidkostnader. 
Försörjningsstöd. 
Nyckeltal. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Den mottagna ekonomiska informationen antecknas till protokollet.  
Arbetet med att minska kostnaderna ska fortsätta med hög prioritet.  
_____ 
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VON § 45 Dnr 2021/000064 041 
 
Fördelning statliga medel God nära vård  
 
Ärende 
Socialchefen lämnar efter samråd i förvaltningsledning förslag till nämnden 
för nyttjande av statsbidrag som stödjer regioner och kommuner i 
omställningen God nära vård 2021, 964 tkr. 
Hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande arbetssätt 500 tkr. 
Stöd till relationsskapande med både enskild och region för ökad kontinuitet 
i vården 150 tkr. 
Kompetenshöjande aktiviteter för medarbetare och ledare, 314 tkr 
Dessa områden följer direktiven för medlen och nyttjas för att bidra till 
budget i balans 2021 och 2022 utan att aktiviteten behöver avslutas 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta 
Att SKR medlen inom området God nära vård, 964 tkr nyttjas enligt 
följande: 
• Hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande arbetssätt 500 tkr. 
• Stöd till relationsskapande med både enskild och region för ökad 
kontinuitet i vården 150 tkr. 
• Kompetenshöjande aktiviteter för medarbetare och ledare, 314 tkr 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta 
Att SKR medlen inom området God nära vård, 964 tkr nyttjas enligt 
följande: 
• Hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande arbetssätt 500 tkr. 
• Stöd till relationsskapande med både enskild och region för ökad 
kontinuitet i vården 150 tkr. 
• Kompetenshöjande aktiviteter för medarbetare och ledare, 314 tkr. 
_____ 
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VON § 46 Dnr 2021/000074 020 
 
Digitaliseringsplan  
 
Ärende 
Vård- och omsorgsnämnden antog på sammanträdet 18 juni 2019 gällande 
strategi för Digitalt Först med bifogad handlingsplan.  
Nämndens strategiska förhållningssätt, Digitalt först, visar på en tydlig 
viljeinriktning och att frågan ska drivas på ledningsnivå. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse. 
Strategiplan. 
 
Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av uppföljning och beslutar 
Att anta reviderad bifogad handlingsplan. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av uppföljning och beslutar att 
anta reviderad bifogad handlingsplan. 
_____ 
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VON § 47 Dnr 2021/000063020 
 
Arbetet med behandlingen av personuppgifter 
 
Ärende 
Med införandet av den nya dataskyddsförordningen, också känd som GDPR, 
har den enskilde medborgarens rätt till sina personuppgifter stärkts vilket 
ställer högre krav på den personuppgiftsansvarige. 
Dataskyddsförordningen menar att all behandling av personuppgifter är 
laglig om den uppfyller någon av de rättsliga grunderna 
 
Beslutsunderlag 
Redogörelse. 
 
Förslag till beslut 
Nämnden har tagit del av redogörelsen för personuppgiftshantering inom 
nämndens förvaltningsområde och ställer sig positiv till årliga granskningar. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Nämnden har tagit del av redogörelsen för personuppgiftshantering inom 
nämndens förvaltningsområde och ställer sig positiv till årliga granskningar. 
_____ 
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VON § 48 Dnr 2021/000002 909 
 
Meddelanden 2021 
 
Ärende 

1. Utdelning ur Emil Lagerqvists stiftelse 
 

2. Lex Sarah rapport. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Redovisade meddelanden antecknas till protokollet. 
_____ 
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VON § 49 Dnr 2021/000001 002 
 
Delegationsbeslut 2021 
 
Ärende 
Ordförandebeslut – LVM. 
 
Försörjningsstöd 14 maj – 15 juni 2021. 
 
Familjerätt 14 maj – 15 juni 2021.     
 
Äldre- och LSS-omsorg 14 maj – 15 juni 2021. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Redovisade delegationsbeslut antecknas till protokollet. 
_____ 
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VON § 50 Dnr 2021/000013009 
 
Uppföljning av nämndens beslut 
 
Ärende 
Vid sammanträdet görs en uppföljning av fattade beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Uppföljningslista. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Uppföljningen av nämndens fattade beslut antecknas till protokollet. 
_____ 
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VON § 51 Dnr 2020/000163002 
 
Komplettering av delegeringsordning 
 
Ärende 
Vård- och omsorgsnämndens delegeringsordning behöver kompletteras 
avseende beslut i fråga om handläggare i ett ärende är jävig. 
 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att komplettera delegeringsordningen 
enligt följande: 
 
Ärende:  Beslut i fråga om handläggare i ett ärende är jävig. 
Lagrum: 16 § Förvaltningslagen (FvL) 
Delegat: Områdeschef, 1:e socialsekreterare. 
Anmärkning: Beslutet kan överklagas i enlighet med 41 § FvL. 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att komplettera delegeringsordningen 
enligt följande: 
 
Ärende:  Beslut i fråga om handläggare i ett ärende är jävig. 
Lagrum: 16 § Förvaltningslagen (FvL) 
Delegat: Områdeschef, 1:e socialsekreterare. 
Anmärkning: Beslutet kan överklagas i enlighet med 41 § FvL. 
_____ 
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