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PROTOKOLL 

2022-02-07 
Vård- och omsorgsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 2(22) 

Anslagsbevis  
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§ 18 
Fastställande av dagordning 
Beslut 

Beslutar att fastställa dagordningen enligt nedan: 

- Fastställande av dagordning 
- Anmälan om delegationsbeslut samt inkomna överklagningar 
- Anmälningsärenden 
- Socialchefen informerar 
- Information om Covid-19 
- Information om SäBo och serviceboende 
- Nollvision suicid 
- Klagomål och synpunkter 2022 
- Informationsklassning Procapita/Lifecare 
- Ekonomisk uppföljning 
- Sammanställning avvikelser 2021 
- Beslutsuppföljning 2021 
- Effektiviseringar och förbättringsåtgärder för att sänka avgifter och taxor 
- Analys av effekten av barn och ungdomars användande av skärmar 
- Analys av effekterna av att ungdomar flyttas från BUP till vuxenvården 
- Rekrytering av kontaktpersoner 
- Hälsoåtgärder riktade mot äldre 
- Övrigt 

Tillägg till dagordningen 
Inget tillägg till dagordningen 
 

Övrigt 

Ingen övrig fråga anmäls 

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 19 
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 2021-12-01 till 2021-
12-31 

• Beslut enligt FTJ gällande riksfärdtjänst för perioden 2021-12-01 till 2021-12-31 
• Beslut enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) enligt delegationslista 

för period 2021-12-01 till 2021-12-31 
• Beslut enligt lag om bostadsanpassningsbidrag (BAB), perioden 2021-12-01 till 2021-12-31 
• Övriga delegationsbeslut perioden 2021-12-01 till 2021-12-31 
• Inkomna överklagningar (SoL/LSS) perioden 2021-12-01 till 2021-12-31 

De delegationsbeslut som valts ut är: 

2021-12-02 Ekonomiskt bistånd  

2021-12-07 Ekonomiskt bistånd  

2021-12-13 Vuxna strukturerad öppenvård förlängs 

Cecilia Mattsson, tf. enhetschef, Michael Ahlefelt, socialsekreterare samt Emil Aadde, 
socialsekreterare, 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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§ 20 
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 ett omedelbart omhändertagande av ungdom enligt LVU daterat 
2021-12-27 

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 21 
Socialchefen informerar 
Diarienummer: VON/2022:4 

Beslut 

Godkänner informationen och lägger den till handlingarna.  

Beslutsnivå 

Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanfattning 

Liridona Rama, socialchef, informerar nämnden angående: 

• Utökning av hemtjänsten. Vård- och omsorgskontoret har tidigare flaggat för att det 
uppmärksammats en ökning av hemtjänstärenden och fler ärenden med omfattade behov. En 
analys över hur ökningen sett ut ur ett längre perspektiv kommer göras. Därefter kommer 
siffrorna att redovisas för nämnden. 

• Ett dödsfall som skett i en av verksamheterna.  

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 22 
Information om Covid-19 
Diarienummer: VON/2022:10 

Beslut 

Godkänner informationen och lägger den till handlingarna.  

Beslutsnivå 

Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanfattning 

Liridona Rama, socialchef, informerar nämnden angående: 

• De flesta restriktioner hävs från och med onsdagen den 9 februari 2022. För vård- 
och omsorgspersonal innebär detta ingen större förändring då rekommendationen 
är att de fortsätter följa restriktioner som tidigare. Bland annat smittspårning 
kommer att ske även fortsättningsvis.  

• Beslut gällande införande av antigentest bland personal inom äldreomsorgen och 
LSS.  

• Beslut om att införa vaccinationskrav för nyanställda. 

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 23 
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. Nämnden har 
tidigare gett förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på boendeformer och att se över 
finansieringsmöjligheterna. Nämnden kommer att få information löpande. Liridona Rama informerar 
om att ett uppdrag har skickats till Samhällsutvecklings- och näringslivskontoret. Enligt den 
handlingsplan som finns ska dessa frågor gå genom samhällsutvecklings- och näringslivskontoret. 
Förhoppningen är att det ska gå att få fram två förslag inom 6 veckor. 

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 24 
Nollvision suicid 
Diarienummer: VON/2022:5 

Beslut 

Godkänner informationen och lägger den till handlingarna.  

Beslutsnivå 

Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanfattning 

Cecilia Mattsson, tf. enhetschef, informerar nämnden om insatser för vuxna som upplevt våld i nära 
relation, samarbetet med Relationsvåldscenter (RVC) samt om Freda som är standardiserade 
bedömningsmetoder som används i socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer.  

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 25 
Klagomål och synpunkter 2022 
Diarienummer: VON/2022:9 

Beslut 

Godkänner informationen och lägger den till handlingarna.  

Beslutsnivå 

Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanfattning 

Cecilia Mattsson, tf. enhetschef, och Tuulikki Krekola, enhetschef, informerar nämnden om inkomna 
klagomål och synpunkter. 

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 26 
Informationsklassning Procapita/Lifecare 
Diarienummer: VON/2022:13 

Beslut 

Nämnden beslutar följande: 

1. Att anta informationsklassningen Procapita/Lifecare 
2. Att anta bilagan för information och systemsäkerhet Procapita/Lifecare 
3. Att anta bilagan riktlinjen för loggkontroller 

Sammanfattning 

För en effektiv och korrekt informationshantering krävs ett bra informationshanteringsarbete, vilket 
är en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Vård och omsorg hanterar värdefull information som 
måste hanteras korrekt för att öka kvaliteten i och förtroendet för verksamheten.  

Informationsklassning är en metod som hjälper verksamheten att välja rätt åtgärder för att skydda 
informationen. Information ska klassas så att alla informationstillgångar och resurser ges nödvändigt 
skydd. Informationen måste skyddas för att uppfylla kraven på tillgänglighet, riktighet, konfidentialitet 
och spårbarhet. 

Bilagan för information och systemsäkerhet Procapita/Lifecare tydliggör hur åtkomst till system och 
information ska styras utifrån vilka behov verksamheten har och vilka säkerhetskrav som finns. Den 
tydliggör vilket behov av information olika roller har för att kunna utföra sina uppdrag och vilka 
åtkomsträttigheter som ska tilldelas dem. 

Bilagan riktlinjen för loggkontroller anger när och hur loggkontroller ska genomföras samt vilken 
funktion som är ansvarig. Både bilagan för information och systemsäkerhet och riktlinjen för 
loggkontroller beskriver hur de ovan nämnda kraven på tillgänglighet, riktighet, konfidentialitet och 
spårbarhet säkerställs. 

Bedömningen är att antagandet av informationsklassningen samt de båda bilagorna är en del i att 
säkerställa att informationen som hanteras inom vård och omsorg hanteras korrekt, vilket i sin tur är 
kvalitetshöjande. Vård- och omsorgsnämnden föreslås därför att anta informationsklassningen samt 
bilagan för information och systemsäkerhet Procapita/Lifecare och bilagan riktlinjen för loggkontroll.  

Bedömning 

Bedömningen är att antagandet av informationsklassningen samt de båda bilagorna är en del i att 
säkerställa att informationen som hanteras inom vård och omsorg hanteras korrekt, vilket i sin tur är 
kvalitetshöjande.  

Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.  
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Konsekvenser för barn och unga 

Vård och omsorg hanterar känslig information rörande barn och unga, varför ett antagande av 
informationsklassningen med bilagor ur barn och ungas perspektiv är positivt då det är en del i att 
säkerställa att informationen hanteras korrekt.  

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts på vård- och omsorgskontoret.  

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – informationsklassning Procapita/Lifecare 

Informationsklassning Procapita/Lifecare  

Information och systemsäkerhet Procapita/Lifecare 
Riktlinje för loggkontroller 

Beslutet skickas till 

Akten 
Kvalitetskoordinator 
Systemförvaltare  
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§ 27 
Ekonomisk uppföljning 
Diarienummer: VON/2022:6 

Beslut 

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

Beslutsnivå 

Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanfattning 

Liridona Rama, socialchef, informerar nämnden angående: 

• Ekonomisk uppföljning december 2021.  
• Nyckeltal 

Beslutsunderlag 

Nyckeltal 2021 
Ekonomisk rapport december 

Beslutet skickas till 

Akten  



 
PROTOKOLL 

2022-02-07 
Vård- och omsorgsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 15(22) 

§ 28 
Sammanställning avvikelser 2021 
Diarienummer: VON/2022:18 

Beslut 

Godkänner informationen och lägger den till handlingarna.  

Beslutsnivå 

Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanfattning 

Caroline Åkeborg, tf. nämndsekreterare, presenterar en sammanställning av inkomna avvikelser och 
rapporter enligt Lex Sarah under 2021 för nämnden.  

Handlingar i ärendet 

Presentation avvikelser och Lex Sarah 2021 

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 29 
Beslutsuppföljning 2021 
Diarienummer: VON/2022:14 

Beslut 

Nämnden beslutar följande: 

1. Att godkänna beslutsuppföljningen per den 31 december 2021 

Beslutsnivå 

Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanfattning 

I beslutsuppföljningen redovisas de politiska uppdragen per den 31 december 2021.  

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – beslutsuppföljning per den 31 december 2021 för Vård- och omsorgsnämnden 

Beslutsuppföljning VON per den 31 december 2021 

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 30 
Effektiviseringar och förbättringsåtgärder för att sänka 
avgifter och taxor 
Diarienummer: VON/2022:22 

Beslut 

Nämnden beslutar följande: 

1. Att bordlägga ärendet till vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 7 mars 2022.  

Sammanfattning 

Ärendet bordläggs då ansvarig att föredra ärendet inte är närvarande. 

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 31 
Analys av effekterna av barn och ungdomars användande av 
skärmar 
Diarienummer: VON/2022:23 

Beslut 

Nämnden beslutar följande: 

1. Att bordlägga ärendet till vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 7 mars 2022.  

Sammanfattning 

Ärendet bordläggs då ansvarig att föredra ärendet inte är närvarande. 

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 32 
Analys av effekterna av att ungdomar flyttas från BUP till 
vuxenvården 
Diarienummer: VON/2022:24 

Beslut 

Nämnden beslutar följande: 

1. Att bordlägga ärendet till vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 7 mars 2022.  

Sammanfattning 

Ärendet bordläggs då ansvarig att föredra ärendet inte är närvarande. 

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 33 
Rekrytering av kontaktpersoner 
Diarienummer: VON/2022:25 

Beslut 

Nämnden beslutar följande: 

1. Att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på hur vi kan göra det mer attraktivt att vara 
kontaktperson 

2. Att slå ihop uppdraget med uppdraget om att se över ersättningsnivåer för kontaktpersoner 
som gavs under Vård-och omsorgsnämnden den 6 december 2021. 

Sammanfattning 

Ordförande Peter Ohlsson (M) har lyft att förvaltningen bör ges i uppdrag att se ta fram förslag på 
hur förvaltningen kan göra det mer attraktivt att vara kontakperson då förvaltningen har upplevt 
svårigheter vid rekrytering av nya kontakpersoner. Nämnden har tidigare gett förvaltningen i uppdrag 
att se över ersättningarna till kontaktpersoner.  

Förslag till beslut 
Bertil Svenson (NP) yrkar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på hur vi kan göra det mer 
attraktivt att vara kontaktperson samt att slå ihop uppdraget med det tidigare uppdraget att se över 
ersättningsnivåer för kontaktpersoner.  

Beslutsgång 

Ordföranden finner att vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt Bertil Svensons (NP) yrkande. 

Beslutet skickas till 

Akten 
Socialchef  
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§ 34 
Hälsoåtgärder riktade mot äldre 
Diarienummer: VON/2022:26 

Beslut 

Nämnden beslutar följande: 

1. Att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta fram förslag på hälsoåtgärder riktade till äldre 
kommuninvånare 

Sammanfattning 

Ordförande Peter Ohlsson (M) har lyft att förvaltningen bör ges i uppdrag att se ta fram förslag på 
hälsoåtgärder riktade till äldre kommuninvånare.  

Förslag till beslut 
Bertil Svenson (NP) yrkar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på hälsoåtgärder riktade till 
äldre kommuninvånare. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt Bertil Svensons (NP) yrkande. 

Beslutet skickas till 

Akten 
Socialchef  
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§ 35 
Övrigt 
Beslut 

Informationen läggs till handlingarna 

Sammanfattning 

Ingen övrig fråga behandlas. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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