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Henric Jakobsson (S), Ordförande 

Ingmarie Lindqvist (C), 1:e vice ordförande 

Leif Högbom (S) 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga närvarande 

 

 

 

Anna-Maria Nilsson, områdeschef ifo, § 25 

Ulrica Westerlund, socialchef 

Christer Hägglund, ekonomicontroller 

Kristine Hansson, nämndsekreterare 

 

 

 

Utses att justera Ingmarie Lindqvist 

Justeringens plats och tid 

 

 

Digital justering 2021-06-16 Paragrafer §§ 24-28 

Signerat av  Sekreterare 

 

 

Kristine Hansson 

 

   

Ordförande 

 

Henric Jakobsson 

 

   

Justerare 

 

Ingmarie Lindqvist 

 

   

 

 

BEVIS OM ANSLAG 

Protokoll för Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har justerats och anslagits på kommunens 

anslagstavla.  

Sammanträdesdatum 2021-06-09 

Anslaget sätts upp 2021-06-16 Anslaget tas ned 2021-07-08 

Förvaringsplats för protokollet Vård- och omsorgskontoret 

Signerat av  Kristine Hansson 
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VON AU § 24 Dnr 2021/000061 
 
Genomlysning av LSS- och äldreomsorg 
 
Ärende 
En genomlysning av LSS-omsorgen och äldreomsorgen har genomförts. Vid 
sammanträdet lämnar Ensolution information resultatet av genomlysningen 
samt rekommendationer för vad nämnden kan arbeta vidare med för att 
minska sina kostnader.  
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet. 
Information kommer att delges nämnden den 17 juni. 
_____ 
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VON AU § 25 Dnr 2021/000011 
 
Egenkontroll - utredning barn och unga 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas information om arbetet med ärendehanteringen i 
arbetsgruppen. 
 
Det har upprättats en Lean-tavla för att tydliggöra ärendeprocessen för att 
säkra upp att ärendena slutförs i tid.  
Flera medarbetare har haft en upplevelse av hög arbetsbelastning, därför 
kommer en ärendetyngdsmätning att genomföras och följas upp 
regelbundet.  
Områdeschefen har tagit fram mer statistik för verksamheten med målet att 
kunna göra bättre uppföljningar.  
 
Vid sammanträdet framför vice ordförande Ingmarie Lindqvist (C) oro för 
det som framkommit i den Lex Sarah-rapport som delgivits arbetsutskottet, 
men ser med tillförsikt på de åtgärder som görs för att förhindra att 
liknande upprepas.  
 
Beslutsunderlag 
Lex Sarah-ärende. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet. 
_____ 
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VON AU § 26 Dnr 2021/000004 
 
Aktuell information 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas aktuell information från förvaltningen:  
 

• Sommarrekrytering, det är svårare än i fjol att få tag på vikarier. 
Hemtjänsten har stora problem att få vikarier och även några ärenden 
inom personlig assistans. Sjuksköterskegruppen har lyckats få full 
bemanning men ingen får bli sjuk för då går inte planeringen ihop. Det 
är överlag skörare än somrarna 2019 och 2020. 

 

• Coronaläget.  
Den 23 juni är sista dagen förvaltningen vaccinerar, då har alla som 
erbjudits vaccin och tackat ja fått sin andra dos. 
Munskyddet är ett arbetsmiljöproblem med anledning av att värmen, 
vi inväntar besked från Smittskydd om lättnader i användandet.   

 

• Vi kommer att rapportera 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. 

 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Den mottagna informationen antecknas till protokollet. 
_____ 
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VON AU § 27 Dnr 2021/000027 
 
Ekonomisk uppföljning 2021 
 
Ärende 
Vid sammanträdet lämnas information om: 
* ekonomisk uppföljning per 31 maj samt Covidrelaterade kostnader 
* försörjningsstödets utveckling 
* nyckeltal. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomisk uppföljning. 
Covidrelaterade kostnader. 
Försörjningsstödets utveckling. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Den ekonomiska uppföljningen antecknas till protokollet och överlämnas till 
nämnden. 
_____ 
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VON AU § 28 Dnr 2021/000064 
 
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. 
 
Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta 
Att SKL 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 arbetsutskotts förslag till  
vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta 
Att SKL 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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