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§ 63 Dnr 00005/2021  

Godkännande av dagordning 2021 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Dagordningen godkänns     
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§ 64 Dnr 00006/2021  

Förvaltningschefen informerar 2021 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet          

Sammanfattning av ärendet 

 Läget på förvaltningen 

 Pandemin, vaccinering och arbete framåt 

 Gärdegårdens personal 

 UNITIS 

 Brandskydd för utsatta individer 

 Trygghetslarm 

 Information om Lex Sarah-anmälan   

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 20 april 2021.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 

noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 65 Dnr 00088/2019  

Nybyggnation VoBo 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet          

Sammanfattning av ärendet 

Fastighetschef Richard Brännström deltog och gav den senaste 

informationen kring hur arbetet fortskrider kring Östernäsområdet. 

 

Till nästa sammanträde kommer även kommunstyrelsens ordförande Marit 

Holmstrand att bjudas in för att höra problemställningen kring en eventuell 

plan B för placeringen av det särskilda boendet.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 20 april 2021.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 

noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 66 Dnr 00007/2021  

Månadsuppföljning 2021 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet 

 

2. Uppdra till omsorgsförvaltningen att återkomma med förslag på olika  

    anpassningsåtgärder för att komma på ram 2021           

Sammanfattning av ärendet 

Månadsuppföljningen innehåller en budgetuppföljning, utgångspunkt är att 

uppföljningen ska redovisas per den sista i månaden före det aktuella 

nämndsammanträdet. För att komplettera budgetuppföljningen har 

omsorgsförvaltningen på uppdrag av omsorgsnämnden tagit fram ett antal 

kostnadsdrivare. Dessa redovisas tillsammans med av omsorgsnämnden 

utvald verksamhetsstatistik.  

 

Utfallet i månadsuppföljningen per mars 2021 jämfört med budget för 

januari-mars månad 2001 visar en liten positiv avvikelse. Den positiva 

avvikelsen borde vara större för att klara sommarmånaderna med löner även 

för sommarvikarier.  Månadsuppföljningens kommentarer visar mer i detalj 

hur både ersättningar och ökade kostnader fördelas på omsorgsnämndens 

olika områden. De stora kostnaderna för 2021 som ej är budgeterade och 

kommer ge negativa avvikelser är skyddsutrustning, inhyrda konsulter på 

rehab, utökning av nattjänster i nattpatrull samt ett par personlig assistans-

ärenden som startar i april 2021 och ej är budgeterade. Dessa kommer att 

generera en negativ avvikelse på cirka 4–5 miljoner kronor. Det är för tidigt 

att presentera en mer exakt avvikelse, prognos 1 kommer per den 30 april.  

Omsorgsnämndens avvikelse kommer således att bli negativ under senare 

delen av 2021 och på årsbasis. 

 

Den 17 maj kommer daglig verksamhet och daglig sysselsättning att öppna i 

begränsad omfattning, en redovisning om detta kommer på ärende-

beredningen i maj.      

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 23 april 2021. 
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Månadsuppföljning ON mars 2021 diarieförd 23 april 2021. 

Kostnadsdrivare mars 2021 diarieförd 21 april 2021. 

Antal dagar från beslut VoBo diarieförd 21 april 2021. 

Balans in-utflytt Vobo diarieförd 21 april 2021. 

ON timmar hemtjänst 2019-2021 diarieförd 21 april 2021. 

Yrkanden 

László Gönczi (MP) och Maud Jonsson (L) yrkar på att uppdra åt 

omsorgsförvaltningen att återkomma med förslag på olika anpassnings-

åtgärder för att komma på ram 2021.   

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 

noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt och Maud 

Jonssons yrkande gällande uppdraget till omsorgsförvaltningen att 

återkomma med förslag på olika anpassningsåtgärder för att komma på ram 

2021 och finner att omsorgsnämnden bifaller detta .  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 67 Dnr 00004/2020  

Budget 2021 samt ELP 2022-2023. Beslut om ELP 2022-
2023. 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Omsorgsnämnden uppdrar till förvaltningen att hantera ELP 2022-2023 i  

    pågående budgetprocess 

Sammanfattning av ärendet 

För driftsbudget 2021 se ärende 4, månadsuppföljning 2021. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 21 april 2021. 

ELP 2022-2023 diarieförd 21 april 2021. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgs-

förvaltningens förslag att ELP 2022-2023 hanteras i pågående budgetprocess 

och finner att nämnden bifaller detta.      

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 68 Dnr 00010/2021  

Budget 2022 samt ELP 2023-2024 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Omsorgsnämnden antar beslutsunderlaget för ramäskandet gällande  

    driftbudget 2022 samt ELP 2023-2024, som innebär ett äskande om    

    14 787 tkr utöver ELP för 2022 enligt dokument rubricerat som  

    Budgetbehov 2022 samt anpassningsarbete OF 

 

2.  Omsorgsnämnden antar beslutsunderlaget för ramäskandet gällande     

     investeringsbudget 2022 samt ELP 2023-2024 enligt dokument rubricerat  

     som Budget ON 2022 samt ELP 2023-2024 investering       

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsförvaltningen har i detta ärende arbetat fram ett förslag till budget 

utifrån behov. I ärendet finns en beskrivning av förvaltningens strategi 

utifrån tidigare beslut om strukturella förändringar och hur förvaltningen 

behöver fortsätta arbeta framåt. Handlingarna beskriver även hur 

förvaltningens arbete kommer att påverkas om vi får en oförändrad ram 

enligt ELP 2022. 

 

Framställan till kommunfullmäktige: 
 Budget  Budget  Budget
2021 2022 2023

Omsorgsnämnden 431 971 431 971

Budget-

behov

Budget-

behov

Budget-

behov
2022 2023 2024

446 758 452 979 460 259

Behov av ramökning 14 787 21 008

DRIFTBUDGET (tkr)

 
 

Bilagor till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 
Budgetbehov 2022 samt anpassningsarbete OF 

Konsekvensanalys budget 2022 om oförändrad budgetram OF 

Budget ON 2022 samt ELP 2023-2024 drift  

Budget ON 2022 samt ELP 2023-2024 investering  
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Konsekvensanalys Kvalitetschef/biträdande förvaltningschef 

Konsekvensanalys rehab 2022  

Konsekvensanalys personaltäthet VoBo  

Konsekvensanalys personlig assistens på entreprenad             

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 21 april 2021. 

Förslag på ny organisation 2022 diarieförd 27 april 2021. 

Budgetbehov 2022 samt anpassningsarbete OF diarieförd 27 april 2021. 

Budget ON 2022 samt ELP 2023-2024 drift diarieförd 21 april 2021. 

Budget ON 2022 samt ELP 2023-2024 investering diarieförd 21 april 2021. 

Konsekvensanalys budget 2022 om oförändrad budget ram OF diarieförd 21 

april 2021. 

Konsekvensanalys Kvalitetschef/biträdande förvaltningschef diarieförd 21 

april 2021. 

Konsekvensanalys rehab 2022 diarieförd 21 april 2021. 

Konsekvensanalys personaltäthet VoBo diarieförd 21 april 2021. 

Konsekvensanalys personlig assistens på entreprenad diarieförd 21 april 

2021. 

Uträkning kostnader egen regi/extern regi diarieförd 21 april 2021. 

Protokoll ON 2021-04-14 § 63 Budget 2022 samt ELP 2023-2024  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgs-

förvaltningens förslag att omsorgsnämnden antar beslutsunderlaget för 

ramäskandet gällande driftbudget 2022 samt ELP 2023-2024, som innebär 

ett äskande om 14 787 tkr utöver ELP för 2022 enligt dokument rubricerat 

som Budgetbehov 2022 samt anpassningsarbete OF och finner att nämnden 

bifaller detta.   

 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgs-

förvaltningens förslag att omsorgsnämnden antar beslutsunderlaget för 

ramäskandet gällande investeringsbudget 2022 samt ELP 2023-2024 enligt 

dokument rubricerat som Budget ON 2022 samt ELP 2023-2024 investering.    

 

Beslutsexpediering 

Kommunstyrelsen 

Akt 
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§ 69 Dnr 00034/2021  

Patientsäkerhetsberättelse 2020 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Har tagit del av patientsäkerhetsberättelsen för 2020           

Sammanfattning av ärendet 

Pandemin har inneburit stora svårigheter att genomföra åtgärder för att nå 

uppsatta mål. 

 

Hygienfrågor har varit i fokus. Avvikelseanalys visar ökning av 

inrapporterade och slutförda avvikelser medan åtgärdade avvikelser har 

minskat under 2020. 

 

Färre unika personer registrerades Senior Alert. Riskbedömningar och 

åtgärdsplaner låg på i stort sett samma nivå samtidigt som registreringar med 

bakomliggande orsaker till risk och utförda åtgärder var färre än föregående 

år. Registrering i Palliativa registret påvisar förbättringar när det gäller 

mänsklig närvaro vid dödsögonblicket, ordination av injektion som är 

ångestdämpande och dödsfall utan trycksår. Brytpunktssamtal, smärt-

skattning och munhälsobedömningar har försämrats. Nattfastetid under 11 

timmar kunde ses på en enhet i kommunen. Läkemedelshantering granskades 

av extern farmaceut på fyra enheter innan det ställdes in relaterat till 

pandemin. Antal delegerade personal ligger på samma nivå som tidigare år.  

 

Kvalitetsuppföljningar med besök har skjutits upp. Patientsäkerheten har 

påverkats negativt av att man gått kort om arbetsterapeut och fysioterapeut 

under året. En 0,25 % MAR (medicinskt ansvarig rehabiliterare) tjänst har 

införts efter samarbetsavtal med Hudiksvall och Nordanstigs kommun. 

Införande av hälsoärende med vårdprocesser i nya Treserva pågick under 

2020 för all legitimerad personal. Enligt loggkontroller har inget intrång i 

journalsystemet från hälso- och sjukvårdpersonal förekommit.            

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 15 april 2021. 

Patientsäkerhetsberättelse diarieförd 11 mars 2021.  
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Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att omsorgsnämnden 

har tagit del av patientsäkerhetsberättelsen för 2020 och finner att nämnden 

bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 70 Dnr 00008/2021  

Redovisning av delegeringsbeslut omsorgs-
förvaltningen 2021 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Delgivningen har noterats till protokollet           

Sammanfattning av ärendet 

Listor redovisas, diarieförda den 14 april 2021, över delegeringsbeslut 

fattade i mars 2021 enligt socialtjänstlagen (SoL) inom äldreomsorg och stöd 

och omsorg, enligt lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade (LSS) 

inom stöd och omsorg.              

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 15 april 2021 

Delegeringsbeslut mars - översikt diarieförd 14 april 2021 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att delgivningen har 

noterats till protokollet och finner att nämnden bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 71 Dnr 00009/2021  

Ärenden för kännedom 2021 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Informationen har noterats till protokollet 

Sammanfattning av ärendet 

Marit Holmstrand valdes som ny ordförande i kommunstyrelsen den 26 april 

2021. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 

noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 72 Dnr 00133/2019  

Remiss gällande att implementera ett nytt arbetssätt 
inom äldreomsorgen, enligt Emmaboda-modellen 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

1. Yttrandet godkänns           

Sammanfattning av ärendet 

Bodil Eriksson och Marie-Louise Hellström (LB) har den 22 mars 2021 

inkommit med en motion till kommunfullmäktige gällande att implementera 

ett nytt arbetssätt inom äldreomsorgen, enligt Emmaboda-modellen. 

  

Kommunstyrelsen har skickat motionen för yttrande från omsorgsnämnden.  

  

Emmaboda-modellen utgår från verksamhetsnära ledarskap, möjlighet för 

kund att välja tid för insatser beroende på dagsform och kontinuitet. Ett 

verksamhetsnära ledarskap kan även innebära en högre grad av självstyre 

och väcka intresse för medarbetare att vilja starta en självstyrande enhet. 

  

Omsorgsförvaltningen har valt att göra en bredare analys och kommer att 

titta på flera olika modeller, där Emmaboda-modellen är en. Att arbeta för 

ännu bättre kontinuitet och implementera ett nytt arbetssätt är fullt möjligt 

och ses som positivt att utredas. 

 

Förslag till yttrande: 

 

Omsorgsnämnden ställer sig positiv till motionen gällande att utreda 

möjligheten att implementera nya arbetssätt inom äldreomsorg, där 

Emmabodamodellen är en av flera modeller som kan lyftas fram. 

    

Bilaga: Yttrande till kommunstyrelsen.         

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse daterad 21 april 2021. 

Remissyttrande diarieförd 19 april 2021. 
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Motion från Bodil Eriksson och Marie-Louise Hellström gällande att 

implementera ett nytt arbetssätt inom äldreomsorgen, enligt Emmaboda-

modellen diarieförd 22 mars 2021.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgs-

förvaltningens förslag att yttrandet ska godkännas och finner att nämnden 

bifaller detta.     

 

Beslutsexpediering 

Kommunstyrelsen  

Akt 
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§ 73 Dnr 00034/2019  

Ledamöternas övriga frågor  

Omsorgsnämnden beslutar 

 

 1. Ledamöternas övriga frågor kommer att behandlas på en ärendeberedning     

Sammanfattning av ärendet 

Frågor från omsorgsnämndens ledamöter: 

 

 Marie-Louise Hellström (LB) kan bidrag till körkort ges för att locka 

elever till utbildning på Vård- och omsorgscollege? 

 Per-Gunnar Larsson (S) och Maud Jonsson (L) önskar information om 

till vem vidareutbildningen riktas som ingår satsningen Äldre-

omsorgslyftet. 

 Marie-Louise Hellström (LB) fråga gällande språkutbildning och 

språkombud. 

 Marie-Louise Hellström (LB) fråga kring arbetet med uppsökande 

verksamhet. 

 

Beslutsexpediering 

Akt      
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Sida 


1(18) 


Datum 


2021-04-28 


 


 


  
 


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Plats och tid Ljusdalssalen, onsdagen den 28 april 2021 klockan 08:30 


Beslutande Ledamöter 


László Gönczi (MP), Ordförande 


Elisabet Thorén (C) 


Ingela Gustavsson (V) 


Marie-Louise Hellström (LB) 


Per Gunnar Larsson (S), 1:e vice ordförande 


Maud Jonsson (L) 


Stefan Bergen (M), 2:e vice ordförande 


 
 Ej tjänstgörande ersättare 


Birgitta Ek (S) 


Barbro Andin Mattsson (C) 


Suzanne Blomqvist (L) 


Jan Nordlinder (S) § 63-68 


 
Övriga deltagande Ingrid Sundström, förvaltningschef § 63-73 


Richard Brännström, fastighetschef § 65, deltar på distans 


Elisabet Persson Calderon, medicinsk ansvarig sjuksköterska § 69, deltar på 


distans 


Barbro Keijzer, verksamhetschef § 63-68,  deltar på distans 


Anna Forsberg, verksamhetschef § 63-68, deltar på distans 


Carina Adestam, controller § 63-72, deltar på distans  


Alesia Majstorovic, controller § 63-72, deltar på distans 


Annika Zetterman, personalrepresentant § 63-73, deltar på distans 


Kristina Bergström, nämndsekreterare § 63-73 
Utses att justera Marie-Louise Hellström 


Justeringens plats och tid Digital signering, 2021-05-04 


 


Underskrifter 


 Sekreterare 


  
Paragrafer § 63-73 


 Kristina Bergström   


 Ordförande 


   


 László Gönczi   


 Justerare 


   


 Marie-Louise Hellström   
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§ 63 Dnr 00005/2021  


Godkännande av dagordning 2021 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Dagordningen godkänns     
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§ 64 Dnr 00006/2021  


Förvaltningschefen informerar 2021 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet          


Sammanfattning av ärendet 


 Läget på förvaltningen 


 Pandemin, vaccinering och arbete framåt 


 Gärdegårdens personal 


 UNITIS 


 Brandskydd för utsatta individer 


 Trygghetslarm 


 Information om Lex Sarah-anmälan   


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 20 april 2021.  


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 


noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 65 Dnr 00088/2019  


Nybyggnation VoBo 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet          


Sammanfattning av ärendet 


Fastighetschef Richard Brännström deltog och gav den senaste 


informationen kring hur arbetet fortskrider kring Östernäsområdet. 


 


Till nästa sammanträde kommer även kommunstyrelsens ordförande Marit 


Holmstrand att bjudas in för att höra problemställningen kring en eventuell 


plan B för placeringen av det särskilda boendet.  


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 20 april 2021.  


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 


noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 66 Dnr 00007/2021  


Månadsuppföljning 2021 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet 


 


2. Uppdra till omsorgsförvaltningen att återkomma med förslag på olika  


    anpassningsåtgärder för att komma på ram 2021           


Sammanfattning av ärendet 


Månadsuppföljningen innehåller en budgetuppföljning, utgångspunkt är att 


uppföljningen ska redovisas per den sista i månaden före det aktuella 


nämndsammanträdet. För att komplettera budgetuppföljningen har 


omsorgsförvaltningen på uppdrag av omsorgsnämnden tagit fram ett antal 


kostnadsdrivare. Dessa redovisas tillsammans med av omsorgsnämnden 


utvald verksamhetsstatistik.  


 


Utfallet i månadsuppföljningen per mars 2021 jämfört med budget för 


januari-mars månad 2001 visar en liten positiv avvikelse. Den positiva 


avvikelsen borde vara större för att klara sommarmånaderna med löner även 


för sommarvikarier.  Månadsuppföljningens kommentarer visar mer i detalj 


hur både ersättningar och ökade kostnader fördelas på omsorgsnämndens 


olika områden. De stora kostnaderna för 2021 som ej är budgeterade och 


kommer ge negativa avvikelser är skyddsutrustning, inhyrda konsulter på 


rehab, utökning av nattjänster i nattpatrull samt ett par personlig assistans-


ärenden som startar i april 2021 och ej är budgeterade. Dessa kommer att 


generera en negativ avvikelse på cirka 4–5 miljoner kronor. Det är för tidigt 


att presentera en mer exakt avvikelse, prognos 1 kommer per den 30 april.  


Omsorgsnämndens avvikelse kommer således att bli negativ under senare 


delen av 2021 och på årsbasis. 


 


Den 17 maj kommer daglig verksamhet och daglig sysselsättning att öppna i 


begränsad omfattning, en redovisning om detta kommer på ärende-


beredningen i maj.      


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 23 april 2021. 
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Månadsuppföljning ON mars 2021 diarieförd 23 april 2021. 


Kostnadsdrivare mars 2021 diarieförd 21 april 2021. 


Antal dagar från beslut VoBo diarieförd 21 april 2021. 


Balans in-utflytt Vobo diarieförd 21 april 2021. 


ON timmar hemtjänst 2019-2021 diarieförd 21 april 2021. 


Yrkanden 


László Gönczi (MP) och Maud Jonsson (L) yrkar på att uppdra åt 


omsorgsförvaltningen att återkomma med förslag på olika anpassnings-


åtgärder för att komma på ram 2021.   


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 


noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta. 


 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt och Maud 


Jonssons yrkande gällande uppdraget till omsorgsförvaltningen att 


återkomma med förslag på olika anpassningsåtgärder för att komma på ram 


2021 och finner att omsorgsnämnden bifaller detta .  


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 67 Dnr 00004/2020  


Budget 2021 samt ELP 2022-2023. Beslut om ELP 2022-
2023. 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Omsorgsnämnden uppdrar till förvaltningen att hantera ELP 2022-2023 i  


    pågående budgetprocess 


Sammanfattning av ärendet 


För driftsbudget 2021 se ärende 4, månadsuppföljning 2021. 


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 21 april 2021. 


ELP 2022-2023 diarieförd 21 april 2021. 


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgs-


förvaltningens förslag att ELP 2022-2023 hanteras i pågående budgetprocess 


och finner att nämnden bifaller detta.      


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 68 Dnr 00010/2021  


Budget 2022 samt ELP 2023-2024 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Omsorgsnämnden antar beslutsunderlaget för ramäskandet gällande  


    driftbudget 2022 samt ELP 2023-2024, som innebär ett äskande om    


    14 787 tkr utöver ELP för 2022 enligt dokument rubricerat som  


    Budgetbehov 2022 samt anpassningsarbete OF 


 


2.  Omsorgsnämnden antar beslutsunderlaget för ramäskandet gällande     


     investeringsbudget 2022 samt ELP 2023-2024 enligt dokument rubricerat  


     som Budget ON 2022 samt ELP 2023-2024 investering       


Sammanfattning av ärendet 


Omsorgsförvaltningen har i detta ärende arbetat fram ett förslag till budget 


utifrån behov. I ärendet finns en beskrivning av förvaltningens strategi 


utifrån tidigare beslut om strukturella förändringar och hur förvaltningen 


behöver fortsätta arbeta framåt. Handlingarna beskriver även hur 


förvaltningens arbete kommer att påverkas om vi får en oförändrad ram 


enligt ELP 2022. 


 


Framställan till kommunfullmäktige: 
 Budget  Budget  Budget
2021 2022 2023


Omsorgsnämnden 431 971 431 971


Budget-


behov


Budget-


behov


Budget-


behov
2022 2023 2024


446 758 452 979 460 259


Behov av ramökning 14 787 21 008


DRIFTBUDGET (tkr)


 
 


Bilagor till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 
Budgetbehov 2022 samt anpassningsarbete OF 


Konsekvensanalys budget 2022 om oförändrad budgetram OF 


Budget ON 2022 samt ELP 2023-2024 drift  


Budget ON 2022 samt ELP 2023-2024 investering  
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Konsekvensanalys Kvalitetschef/biträdande förvaltningschef 


Konsekvensanalys rehab 2022  


Konsekvensanalys personaltäthet VoBo  


Konsekvensanalys personlig assistens på entreprenad             


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 21 april 2021. 


Förslag på ny organisation 2022 diarieförd 27 april 2021. 


Budgetbehov 2022 samt anpassningsarbete OF diarieförd 27 april 2021. 


Budget ON 2022 samt ELP 2023-2024 drift diarieförd 21 april 2021. 


Budget ON 2022 samt ELP 2023-2024 investering diarieförd 21 april 2021. 


Konsekvensanalys budget 2022 om oförändrad budget ram OF diarieförd 21 


april 2021. 


Konsekvensanalys Kvalitetschef/biträdande förvaltningschef diarieförd 21 


april 2021. 


Konsekvensanalys rehab 2022 diarieförd 21 april 2021. 


Konsekvensanalys personaltäthet VoBo diarieförd 21 april 2021. 


Konsekvensanalys personlig assistens på entreprenad diarieförd 21 april 


2021. 


Uträkning kostnader egen regi/extern regi diarieförd 21 april 2021. 


Protokoll ON 2021-04-14 § 63 Budget 2022 samt ELP 2023-2024  


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgs-


förvaltningens förslag att omsorgsnämnden antar beslutsunderlaget för 


ramäskandet gällande driftbudget 2022 samt ELP 2023-2024, som innebär 


ett äskande om 14 787 tkr utöver ELP för 2022 enligt dokument rubricerat 


som Budgetbehov 2022 samt anpassningsarbete OF och finner att nämnden 


bifaller detta.   


 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgs-


förvaltningens förslag att omsorgsnämnden antar beslutsunderlaget för 


ramäskandet gällande investeringsbudget 2022 samt ELP 2023-2024 enligt 


dokument rubricerat som Budget ON 2022 samt ELP 2023-2024 investering.    


 


Beslutsexpediering 


Kommunstyrelsen 


Akt 
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§ 69 Dnr 00034/2021  


Patientsäkerhetsberättelse 2020 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Har tagit del av patientsäkerhetsberättelsen för 2020           


Sammanfattning av ärendet 


Pandemin har inneburit stora svårigheter att genomföra åtgärder för att nå 


uppsatta mål. 


 


Hygienfrågor har varit i fokus. Avvikelseanalys visar ökning av 


inrapporterade och slutförda avvikelser medan åtgärdade avvikelser har 


minskat under 2020. 


 


Färre unika personer registrerades Senior Alert. Riskbedömningar och 


åtgärdsplaner låg på i stort sett samma nivå samtidigt som registreringar med 


bakomliggande orsaker till risk och utförda åtgärder var färre än föregående 


år. Registrering i Palliativa registret påvisar förbättringar när det gäller 


mänsklig närvaro vid dödsögonblicket, ordination av injektion som är 


ångestdämpande och dödsfall utan trycksår. Brytpunktssamtal, smärt-


skattning och munhälsobedömningar har försämrats. Nattfastetid under 11 


timmar kunde ses på en enhet i kommunen. Läkemedelshantering granskades 


av extern farmaceut på fyra enheter innan det ställdes in relaterat till 


pandemin. Antal delegerade personal ligger på samma nivå som tidigare år.  


 


Kvalitetsuppföljningar med besök har skjutits upp. Patientsäkerheten har 


påverkats negativt av att man gått kort om arbetsterapeut och fysioterapeut 


under året. En 0,25 % MAR (medicinskt ansvarig rehabiliterare) tjänst har 


införts efter samarbetsavtal med Hudiksvall och Nordanstigs kommun. 


Införande av hälsoärende med vårdprocesser i nya Treserva pågick under 


2020 för all legitimerad personal. Enligt loggkontroller har inget intrång i 


journalsystemet från hälso- och sjukvårdpersonal förekommit.            


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 15 april 2021. 


Patientsäkerhetsberättelse diarieförd 11 mars 2021.  
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Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att omsorgsnämnden 


har tagit del av patientsäkerhetsberättelsen för 2020 och finner att nämnden 


bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 70 Dnr 00008/2021  


Redovisning av delegeringsbeslut omsorgs-
förvaltningen 2021 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Delgivningen har noterats till protokollet           


Sammanfattning av ärendet 


Listor redovisas, diarieförda den 14 april 2021, över delegeringsbeslut 


fattade i mars 2021 enligt socialtjänstlagen (SoL) inom äldreomsorg och stöd 


och omsorg, enligt lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade (LSS) 


inom stöd och omsorg.              


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 15 april 2021 


Delegeringsbeslut mars - översikt diarieförd 14 april 2021 


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att delgivningen har 


noterats till protokollet och finner att nämnden bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 71 Dnr 00009/2021  


Ärenden för kännedom 2021 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Informationen har noterats till protokollet 


Sammanfattning av ärendet 


Marit Holmstrand valdes som ny ordförande i kommunstyrelsen den 26 april 


2021. 


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen har 


noterats till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 72 Dnr 00133/2019  


Remiss gällande att implementera ett nytt arbetssätt 
inom äldreomsorgen, enligt Emmaboda-modellen 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


1. Yttrandet godkänns           


Sammanfattning av ärendet 


Bodil Eriksson och Marie-Louise Hellström (LB) har den 22 mars 2021 


inkommit med en motion till kommunfullmäktige gällande att implementera 


ett nytt arbetssätt inom äldreomsorgen, enligt Emmaboda-modellen. 


  


Kommunstyrelsen har skickat motionen för yttrande från omsorgsnämnden.  


  


Emmaboda-modellen utgår från verksamhetsnära ledarskap, möjlighet för 


kund att välja tid för insatser beroende på dagsform och kontinuitet. Ett 


verksamhetsnära ledarskap kan även innebära en högre grad av självstyre 


och väcka intresse för medarbetare att vilja starta en självstyrande enhet. 


  


Omsorgsförvaltningen har valt att göra en bredare analys och kommer att 


titta på flera olika modeller, där Emmaboda-modellen är en. Att arbeta för 


ännu bättre kontinuitet och implementera ett nytt arbetssätt är fullt möjligt 


och ses som positivt att utredas. 


 


Förslag till yttrande: 


 


Omsorgsnämnden ställer sig positiv till motionen gällande att utreda 


möjligheten att implementera nya arbetssätt inom äldreomsorg, där 


Emmabodamodellen är en av flera modeller som kan lyftas fram. 


    


Bilaga: Yttrande till kommunstyrelsen.         


Beslutsunderlag 


Förvaltningens skrivelse daterad 21 april 2021. 


Remissyttrande diarieförd 19 april 2021. 
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Motion från Bodil Eriksson och Marie-Louise Hellström gällande att 


implementera ett nytt arbetssätt inom äldreomsorgen, enligt Emmaboda-


modellen diarieförd 22 mars 2021.  


Propositionsordning 


Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgs-


förvaltningens förslag att yttrandet ska godkännas och finner att nämnden 


bifaller detta.     


 


Beslutsexpediering 


Kommunstyrelsen  


Akt 
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§ 73 Dnr 00034/2019  


Ledamöternas övriga frågor  


Omsorgsnämnden beslutar 


 


 1. Ledamöternas övriga frågor kommer att behandlas på en ärendeberedning     


Sammanfattning av ärendet 


Frågor från omsorgsnämndens ledamöter: 


 


 Marie-Louise Hellström (LB) kan bidrag till körkort ges för att locka 


elever till utbildning på Vård- och omsorgscollege? 


 Per-Gunnar Larsson (S) och Maud Jonsson (L) önskar information om 


till vem vidareutbildningen riktas som ingår satsningen Äldre-


omsorgslyftet. 


 Marie-Louise Hellström (LB) fråga gällande språkutbildning och 


språkombud. 


 Marie-Louise Hellström (LB) fråga kring arbetet med uppsökande 


verksamhet. 


 


Beslutsexpediering 


Akt      


 


 





