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Beslutande 

Ledamöter  
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 

Jenny Dahlberg (S) 

Caroline Liberg (S) 

Hannele Kumpulainen (S) 

Gunn Johansson (C)                   28-30, 34-35 

Agneta Lundgren (C) 

Eva Sidekrans (M) 

Kenneth Gottschalk (M)  

Mona Hansson (KV)  

Tjänstgörande ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot 

Torbjörn Löfgren (KV)   Kurt Törnblom (SD) 

Anna Karin Lidberg (S)             32-33, 36-38         Gunn Johansson (C)  

Övriga närvarande 

Ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 

Anna-Karin Lidberg (S) 

Britta Gustavsson (S) 

Rose-Marie Westerholm (S) 

Ola Lindberg (MP) 

  

Övriga deltagare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Befattning 

Ann-Louise Brolin                                                  Förvaltningschef 

Jenny Norrå                                            Förvaltningsekonom 

Sandra Spjuth                                                          Kommuncontroller 

Amal Khalilova                                                       Kommunsekreterare  

Sofia Klöfver                                 30                      Förändringsledare                                                     

Roger Petrini        30-32                  Oppositionsråd 

Quy Nguyen                                 28-29                   Socialsekreterare  

Claudia Forsberg                          28-36                   IFO chef 
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§ 28 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Utsänd dagordning fastställs att gälla med följande tillägg:  

 Yttrande till Kammarrätten  

 Redovisning av åtgärdsförslag  
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§ 29 Yttrande till Kammarrätten avseende överklagan om 
 beredande av vård av unga, mål nr 1618-22 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och yrkar att 

Förvaltningsrättens dom om vård med stöd av 1 och 2 §§ LVU gällande xxx ska kvarstå.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Ärendet gäller vårdnadshavares överklagan av Förvaltningsrättens dom i mål nr 18-22. 

Vårdnadshavaren begär att vården enligt LVU för xxx ska upphöra. 

Beslutsunderlag 

  Yttrande från förvaltningen till Kammarrätten i Stockholm, daterat 2022-03-21. 

 

_____________________ 
Beslutet lämnas till 

 Kammarrätten i Stockholm 

 Individ- och familjeomsorgen 
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§ 30 Information om Effektiv och nära vård 

Förändringsledare Sofia Klöfver informerar om Effektiv och nära vård. Målet med Effektiv 

och nära vård 2030 är att vården bättre ska motsvara invånarnas behov. En ny vårdstruktur 

utvecklas därför i samverkan med länets kommuner. För att uppnå målbilden om att göra 

invånarens väg genom vården mer effektiv finns fyra formulerade målområden som vården 

jobbar mot: 

- Målområde: nära 

- Målområde: effektiv 

- Målområde: förebyggande och hälsofrämjande  

- Målområde: samskapande 
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§ 31 Enkel budgetuppföljning för perioden januari-februari 2022 
 

Diarienr 

ON/2021:18 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att:  

- Godkänna resultat på verksamhetsområden, resultat på enhetsnivå, ekonomisk analys 

som är redovisade i den enkla uppföljningen för januari-februari 2022 

- Inte godkänna åtgärdsarbete som är redovisat i den enkla uppföljningen för januari-

februari 2022 för att projektuppföljningen saknas. 

 

Omsorgsnämnden ser med oro på det stora budgetunderskottet.  

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen redovisar enkel budgetuppföljning för perioden januari-februari 2022. 

 

Prognosen visar en avvikelse mot budget med ca -7,1 miljoner kronor. 

 

Arbetsutskottet beslutade 2022-03-22 § 41 att ge förvaltningen i uppdrag att se över kostnader 

för ordinärt boende samt det fortsatta åtgärdsarbetet för en budget i balans.  

Beslutsunderlag 

 Enkel budgetuppföljning för perioden januari-februari 2022. 

_____________________ 

 
Beslutet lämnas till 

 Förvaltningschef A-L Brolin 

 Verksamhetschef IFO C Forsberg 

 Vård- och omsorgschef C Wadestig 

 Ekonom J Norrå 

 Kommuncontroller S Spjuth 

 Kommunstyrelsen 
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§ 32 Redovisning av åtgärdsförslag 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att: 

1. Förvaltningen ska vid negativ prognos ta fram åtgärder och lägga in dessa i 

åtgärdslistan 

2. Översyn av biståndsbedömning bör ske 

3. Se över Liljevalls slutrapport 
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§ 33 Mål och budget 2023 med plan för 2024-2026 
 

Diarienr 

ON/2022:4 

Beslut 
Omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till prioriteringar enligt nedan följande 

prioriteringsordning samt förslag till Mål 2023 för Omsorgsnämnden. 

 

1. Bilaga nr 1, Hyreskostnad Skärboda 

2. Bilaga nr 2, Framtidens äldreomsorg, Tekniksprånget 

3. Bilaga nr 3, Implementering av nytt verksamhetssystem 

4. Bilaga nr 4, Framtida äldreomsorg, Tallmon 

5. Bilaga nr 5, Kostnader för arbetsskor för medarbetare inom vård och omsorg 

Sammanfattning av ärendet 
I underlaget till prioriteringar har förvaltningen tagit fram fem olika områden där kostnader 

finns som förvaltningen bedömer inte täcks av den föreslagna tilldelade tekniska ramen. 

Prioriteringsunderlaget i delarna ett och fyra är mer av kompensatorisk karaktär för att få en 

budget i balans. Detta är kopplat till Skärbodas nya lokal samt till de tomställda enheter som 

finns vid Tallmon.  

 

Övriga underlag innehåller merkostnader vars syfte är att förstärka välfärden på olika sätt.  

Det avtal som föreligger det verksamhetssystem som omsorgsnämndens samtliga 

verksamheter använder dagligen är på väg att löpa ut och en upphandling genomföra under 

2022. Målsättningen är att upphandlingen ska generera en effektivisering av både system och 

arbetstid genom att vara användarvänligt och anpassat för verksamheten. En förutsättning för 

att målsättningen ska uppnås är att resurser avsätts till implementering för att möjliggöra att 

slutanvändarna får rätt förutsättningar för att arbeta i det nya systemet.  

 

Utifrån de demografiska förändringarna bedöms rekryteringsbehovet till omsorgen som 

mycket omfattande. Medarbetarnas tid och kunskaper kommer att behöva läggas på de 

insatser där de behövs bäst, det vill säga på de insatser som inte kan ersättas av tekniska 

lösningar. Digital teknik har stor potential att bidra till att medborgare med behov av omsorg 

ska kunna bo kvar hemma, känna sig trygga och leva mera självständigt. Att hitta nya 

arbetsmetoder genom digitala lösningar ger stora förutsättningar att kunna minska stress och 

skapa bättre arbetsmiljö för medarbetare vilket också bidrar till en högre kvalitét för 

brukare/klient. 

Som ett led i att både höja medarbetarnas arbetsvillkor och kommunens attraktivitet som 

arbetsgivare finns underlaget för kostnader för arbetsskor för vård och omsorgspersonal. Bra 

arbetsskor behövs för att förhindra fallolyckor och minska förslitnings och belastningsskador. 

 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta att godkänna följande förslag till prioriterings-

underlag och prioriteringsordning: 

1. Bilaga nr 1, Hyreskostnad Skärboda 
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2. Bilaga nr 2, Framtidens äldreomsorg, Tekniksprånget 

3. Bilaga nr 3, Implementering av nytt verksamhetssystem 

4. Bilaga nr 4, Framtida äldreomsorg, Tallmon 

5. Bilaga nr 5, Kostnader för arbetsskor för medarbetare inom vård och omsorg 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från förvaltningschef Ann-Louise Brolin, 

daterad 2022-03-15. 

 Prioriteringsunderlag, ett till och med fem. 

 Samlat prioriteringsunderlag, Budget 2023-2026 för Omsorgsnämnden. 

 Förslag Mål 2023 för Omsorgsnämnden 

____________________ 
Beslutet lämnas till 

 Kommuncontroller  

 Kommunfullmäktige  
 

 

  



  
 Omsorgsnämnden  
 2022-04-05  

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

10 

 

§ 34 Delgivning av övriga paragrafer i arbetsutskottets protokoll 
2022-03-22 
 

Övriga paragrafer i arbetsutskottets protokoll från 2022-03-22 anses delgivna. 

 

______________________ 
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§ 35 Delegationsbeslut för mars 2022 

Beslut 
Redovisning av delegationsbeslut för mars 2022 godkänns och läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen redovisar delegationsbeslut tagna under februari 2022. 

 
Administration 
1. Förvaltningschef 

2. Enhetschefer vård och omsorg 

3. Enhetschefer individ- och familjeomsorgen 

4. Samverkansprotokoll, enhetssamverkan 

5. Redovisning av tecknade avtal och överenskommelser 

6.  

 
Vård- och omsorg 
7. Biståndsbeslut 

8. Färdtjänst och Riksfärdtjänst 

9. LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) 

10. Bostadsanpassningsbidrag 

11. Lex Maria, Lex Sarah 

 
Individ- och familjeomsorgen 
12. Behandlingsärenden barn och familj 

13. Behandlingsärenden vuxen 

14. Ekonomiskt bistånd 

15. Familjerätt, fader/föräldraskap 

16. Dödsboanmälan 

17. Delegation jourlägenhet 

 

_____________________ 
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§ 36 Information från nämndens olika verksamhetsområden 

Förvaltningschef Ann-Louise Brolin informerar om att vi har lämnat uppgifter till 

Arbetarbladet som handlade om beslut och kötider till särskilt boende. 

______________________ 
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§ 37 Information och rapportering från uppdrag i arbetsutskott 
och nämnd 
 

Ingen information finns att delge nämnden. 

_____________________ 
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§ 38 Rapporter och meddelanden 

Rapporter 

 Uppföljning av verkställigheten av beslut tagna i arbetsutskott och nämnd 

 Årsplanering för Omsorgsnämnden 2022 

 Körapport för boenden 

Beslutsunderlag 

 Inspektionen för vård och omsorg (IVO), nyheter om rapportering av ej verkställda beslut 

 enligt SoL och LSS. 

 Kommunstyrelsens beslut 2022-03-16 § 27, Bokslutspresentation Omsorgsnämnden. 

 Protokoll från Kommunala Pensionärsrådet och Kommunala Handikapprådets samman-

 träde 2022-03-18. 

 

_____________________ 

 

 

  

 


