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§ 36 
Fastställande av dagordning 
Beslut 

Beslutar att fastställa dagordningen enligt nedan: 

- Fastställande av dagordning 
- Anmälan om delegationsbeslut samt inkomna överklagningar 
- Anmälningsärenden 
- Information om SäBo och serviceboende 
- Uppskattning av personal 
- Nollvision suicid 
- Patientsäkerhetsberättelse 
- Ej verkställda beslut, kvartal 4 
- Ekonomisk uppföljning 
- Verksamhetsberättelse samt bilagor 
- Nytt arbetstidsmått för arbetstagare som arbetar ständig natt 
- Analys av effekten av barn och ungdomars användande av skärmar 
- Analys av effekterna av att ungdomar flyttas från BUP till vuxenvården 
- Effektiviseringar och förbättringsåtgärder för att sänka avgifter och taxor  
- Övrigt 

Tillägg till dagordningen 
Inget tillägg till dagordningen 
 
Övrigt 
Ingen övrig fråga anmäls 

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 37 
Anmälan om delegationsbeslut samt inkomna överklagningar 
Diarienummer: VON/2022:3 

Beslut 

Nämnden beslutar följande: 

1. Att godkänna informationen och lägga den till handlingarna 

Sammanfattning 

Presidiet väljer ut stickprov ur listan med anmälda delegationsbeslut inom följande områden: 

• Beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL), Föräldrabalken (FB), lag om vård av unga (LVU), lag om 
vård av missbrukare i vissa fall (LVM) enligt delegationslista för period 2022-01-01 till 2022-
01-31 

• Beslut enligt FTJ gällande riksfärdtjänst för perioden 2022-01-01 till 2022-01-31 
• Beslut enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) enligt delegationslista 

för period 2022-01-01 till 2022-01-31 
• Beslut enligt lag om bostadsanpassningsbidrag (BAB), perioden 2022-01-01 till 2022-01-31 
• Övriga delegationsbeslut perioden 2022-01-01 till 2022-01-31 
• Inkomna överklagningar (SoL/LSS) perioden 2022-01-01 till 2022-01-31 

 
 

De delegationsbeslut som valts ut är: 

2022-01-27 Ekonomiskt bistånd  

2022-01-14 Barn och familj 

2022-01-07 LSS – personlig assistans 

Cecilia Mattsson, tf. enhetschef, Michael Ahlefelt, socialsekreterare samt Kia Dahlqvist, 
myndighetschef, redovisar för vård- och omsorgsnämnden valda delegationsbeslut. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Anmälan om delegationsbeslut samt inkomna överklagningar 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 38 
Anmälningsärenden 
Diarienummer: VON/2022:7 

Beslut 

Godkänner informationen och lägger den till handlingarna. 

Beslutsnivå 

Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanfattning 

Caroline Åkeborg, tf. nämndsekreterare, informerar nämnden angående: 

1. Ordförandebeslut om att omplacera en ungdom enligt LVU daterat 2022-02-04 
2. Under Kommunfullmäktiges sammanträde 2022-02-10 valdes Per Eklöf som ny 

ledamot i Vård- och omsorgsnämnden. Håkan Robertsson valdes som ny ersättare i 
Vård- och omsorgsnämnden.  

3. Inspektionen för vård och omsorg har en pågående tillsyn av kommunal hälso- och 
sjukvård för personer som bor på särskilt boende för äldre, SÄBO. Syftet med tillsynen 
är att ta reda på om det finns förutsättningar att ge god och säker vård för patienter som 
bor på SÄBO. I ett första skede skickades HSL-journaler på boende in. Nu ber IVO 
sjuksköterskor att fylla i en enkät för att hämta in deras synpunkter på tillsynen.  

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 39 
Information om SäBo och serviceboende 
Diarienummer: VON/2022:11 

Beslut 

Godkänner informationen och lägger den till handlingarna.  

Beslutsnivå 

Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanfattning 

Liridona Rama, socialchef, informerar nämnden angående SäBo och serviceboende. Besked inväntas 
från den part som åtagit sig uppdraget. När utredningen är färdigställd kommer nämnden att få ta del 
av den. 

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 40 
Uppskattning av personal 
Diarienummer: VON/2022:30 

Beslut 

1. Godkänner informationen och lägger den till handlingarna.  
2. Att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka hur personal inom äldreomsorgen kan visas 

uppskattning.  

Beslutsnivå 

Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanfattning 

Liridona Rama, socialchef, berättar att verksamheterna har personal som arbetat under ansträngda 
förhållanden under en längre tid under pandemin. Sjukfrånvaron bland personal inom äldreomsorgen 
är hög. Ordförande har lyft att det är viktigt att personalen känner att det jobb som utförts 
uppmärksammas. 

Förslag till beslut 
Peter Ohlsson (M) föreslår att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på hur nämnden kan visa 
personalen inom äldreomsorgen uppskattning för det arbete som personalen utfört under de 
extraordinära förhållanden som pandemin har inneburit.  

Beslutsgång 

Ordföranden finner att vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt Peter Ohlssons (M) förslag. 
 

Beslutet skickas till 

Socialchef 
Akten  
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§ 41 
Nollvision suicid 
Diarienummer: VON/2022:5 

Beslut 

Godkänner informationen och lägger den till handlingarna.  

Beslutsnivå 

Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanfattning 

Caroline Åkeborg, tf. nämndsekreterare/utredare, informerar nämnden om länsgemensamma medel 
och medel riktade till kommunen inom området psykisk hälsa 2022. 

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 42 
Patientsäkerhetsberättelse 
Diarienummer: VON/2022:32 

Beslut 

Nämnden beslutar följande: 

1. Att godkänna patientsäkerhetsberättelse 2021, samt notera till protokollet att nämnden tagit 
del av patientsäkerhetsberättelse 2021 

Sammanfattning 

Enligt patientsäkerhetslagen ska en vårdgivare dokumentera sitt patientsäkerhetsarbete och 
sammanställa detta i en patientsäkerhetsberättelse. Barbro Gripenstam, medicinskt ansvarig 
sjuksköterska, redovisar patientsäkerhetsberättelse för år 2021 samt statistik över HSL-avvikelser 
2021. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Patientsäkerhetsberättelse 2021 

Patientsäkerhetsberättelse 2021 

Beslutet skickas till 

Akten 
Socialchef 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska  
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§ 43 
Ej verkställda beslut, kvartal 4 
Diarienummer: VON/2022:29 

Beslut 

Godkänner informationen och lägger den till handlingarna.  

Beslutsnivå 

Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanfattning 

Kia Dahlqvist, myndighetschef, informerar nämnden om ej verkställda beslut kvartal 4.  

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 44 
Ekonomisk uppföljning 
Diarienummer: VON/2022:6 

Beslut 

Godkänner informationen gällande ekonomisk uppföljning för januari 2022 och lägger den till 
handlingarna. 

Beslutsnivå 

Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanfattning 

Liridona Rama, socialchef, och Sarah Henlöv, ekonom, informerar nämnden angående: 

• Preliminära siffror för ekonomisk uppföljning januari-februari 2022.  
• Nyckeltal 

Beslutsunderlag 

Nyckeltal 2022 

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 45 
Verksamhetsberättelse samt bilagor 
Diarienummer: VON/2022:21 

Beslut 

Nämnden beslutar följande: 

1. Att godkänna verksamhetsberättelsen med bilagor för verksamhetsår 2021  

Sammanfattning 

I vård- och omsorgsnämndens verksamhetsberättelse för år 2021 görs en genomgång av 
måluppfyllelse och ekonomiskt resultat. Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är god utifrån 
hur arbetet har gått med att nå underliggande aktiviteter och mått. Majoriteten av aktiviteterna 
kopplade till effektmålen är uppnådda.  

Årets resultat visar på ett överskott för hela vård-och omsorgsnämndens om 1,3 mkr. 
Helårsprognosen i november visade på ett överskott om 710 tkr och den positiva avvikelsen mot 
budget har därmed ökat (+ 544,6 tkr). Detta är hänförligt till att kommunen bibehåller ett lager av 
skyddsmaterial, istället för att tömma lagret och resultatföra återstående kostnad.   

Protokollsanteckning 

Bertil Svenson (NP) framför att layouten i verksamhetsberättelsen innebär att rapporten är svårläslig 
och oöverskådlig. Liridona Rama, socialchef, uppmanas att ta frågan med sig till ansvarig för 
ledningssystemet Stratsys, då rapporten tas ut från systemet.  

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Ekonomikontoret 
Akten  
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§ 46 
Nytt arbetstidsmått för arbetstagare som arbetar ständig natt 
Diarienummer: VON/2022:20 

Beslut 

Nämnden beslutar följande: 

1. Att godkänna informationen gällande huvudöverenskommelsens förändringar i 
arbetstidsmått för de som arbetar ständig natt.  

2. Att föreslå kommunstyrelsen besluta att sysselsättningsgraderna för deltidsarbetande 
natt, justeras med 5,85 % uppåt med utgångspunkt från varje enskild medarbetares 
nuvarande sysselsättningsgrad. 

Sammanfattning 

Enligt Huvudöverenskommelse (HÖK) med Svenska Kommunalarbetareförbundet ska arbetstagare 
som arbetar ständig natt få ett sänkt arbetstidsmått. Det nya arbetstidsmåttet är 34 timmar och 20 
minuter per vecka och är två timmar lägre än det nuvarande arbetstidsmåttet och berör cirka 20 
arbetstagare i nuläget. Förändringen medför vissa utmaningar för schemaläggningen, som kan 
hanteras genom att öka sysselsättningsgraderna för de som arbetar deltid natt. Förvaltningen bedömer 
att en sådan åtgärd även skulle vara i linje med huvudöverenskommelsens ”heltidsresa”, som bland 
annat syftar till att skapa möjligheter för att öka antalet heltidsanställda i verksamheterna. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – 2022-01-27  

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 47 
Analys av effekterna av barn och ungdomars användande av 
skärmar 
Diarienummer: VON/2022:23 

Beslut 

Nämnden beslutar följande: 

1. Att ge förvaltningen i uppdrag att analysera effekterna av barn och ungdomars användande av 
skärmar. 

Sammanfattning 

Ordförande Peter Ohlsson (M) lyfter att barn och ungdomars användande av skärmar ökar och att de 
löper risk att utsättas för intryck som de inte borde utsättas för.  

Förslag till beslut 
Peter Ohlsson (M) föreslår att ge förvaltningen i uppdrag att analysera effekterna av barn och 
ungdomars användande av skärmar. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt Peter Ohlssons (M) förslag. 
 

Beslutet skickas till 
Socialchef 
Utvecklingsledare 
Akten  



 
PROTOKOLL 

2022-03-07 
Vård- och omsorgsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 16(18) 

§ 48 
Analys av effekterna av att ungdomar flyttas från BUP till 
vuxenvården 
Diarienummer: VON/2022:24 

Beslut 

Nämnden beslutar följande: 

1. Att ge förvaltningen i uppdrag att analysera effekterna av att ungdomar flyttas från BUP till 
vuxenvården. 

Sammanfattning 

Ordförande Peter Ohlsson (M) lyfter att det för många upplevs vara ett glapp mellan BUP och 
vuxenvården, att ungdomar helt plötsligt anses vara vuxen. Han lyfter att det vore intressant att ta 
reda på mer kring vilka effekterna av överflytten är. 

Förslag till beslut 
Peter Ohlsson (M) föreslår att ge förvaltningen i uppdrag att analysera effekterna av att ungdomar 
flyttas från BUP till vuxenvården. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt Peter Ohlssons (M) förslag. 
 

Beslutet skickas till 

Socialchef 
Utvecklingsledare 
Akten  
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§ 49 
Effektiviseringar och förbättringsåtgärder för att sänka 
avgifter och taxor 
Diarienummer: VON/2022:22 

Beslut 

Nämnden beslutar följande: 

1. Att ge förvaltningen i uppdrag att se över om Vård- och omsorgs taxor och avgifter ligger på 
en skälig nivå.  

Sammanfattning 

Ordförande Peter Ohlsson (M) lyfter att vård och omsorg behöver säkerställa att vård och omsorgs 
avgifter ligger på en skälig nivå.   

Förslag till beslut 
Peter Ohlsson (M) föreslår att ge förvaltningen i uppdrag att ge förvaltningen i uppdrag att se över 
om Vård- och omsorgs taxor och avgifter ligger på en skälig nivå.  

Beslutsgång 

Ordföranden finner att vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt Peter Ohlssons (M) förslag. 

Beslutet skickas till 

Socialchef 
Akten  
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§ 50 
Övrigt 
Beslut 

Informationen läggs till handlingarna 

Sammanfattning 

Ingen övrig fråga behandlas. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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