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Plats och tid Tjädernhuset, sammanträdesrum Vargen, kl. 09.00 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista sida 2 

Övriga närvarande Ersättare 
Se närvarolista sida 2 
Tjänstemän 
Se närvarolista sida 2 
Övriga 
Se närvarolista sida 2 

Justerare  

Justeringens plats och tid Tjädernhuset torsdag den 9 mars 2023, kl.13.45 
 
Underskrifter 
 Sekreterare  _________________________________  Paragrafer 18–25 
   Ingela Sätterström  

 Ordförande  _________________________________  
 

   Kajsa-Lena Fagerström (S)  

 Justerare  _________________________________   
 

   Anette Granegärd (C)   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Omsorgsnämndens verkställighetsutskott 

Sammanträdesdatum 2023-03-08 

Datum då anslaget sätts upp 2023-03-09 Datum då anslaget tas ned 2023-04-01 

Förvaringsplats för protokollet Omsorgsförvaltningen 
 

Underskrift  _________________________________  
 

   Ingela Sätterström  
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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter 
 

Kajsa-Lena Fagerström (S) ordförande 
Anette Granegärd (C) vice ordförande 
Eva Winarve-Westerholm (S) 
Marit Andersson (SD) 
 

Tjänstgörande ersättare 
 

Åsa Ljungqvist (M)  

Övriga närvarande  

Ersättare 
 

Kerstin Lund (MP) 
Inga-Britt Johansson (KL) 
Gunilla Berg (KD) 
  

Tjänstemän Carina Björk, förvaltningschef 
Carina Lundgren, avdelningschef 
Anna Frisk Gustafsson, avdelningschef 
  

 Ingela Sätterström, nämndsekreterare  



 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3(11) 

Sammanträdesdatum 
2023-03-08 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Innehållsförteckning 
§ 18 

Fastställande av dagordning ............................................................................... 4 
§ 19 Dnr ON049-23   049 

Ersättning, förstörd egendom .............................................................................. 5 
§ 20 Dnr ON213-21   012 

Information omvårdnadsansvariga slutrapport .................................................... 6 
§ 21 Dnr ON053-23   049 

Lyckträffen, ansvarsområde ................................................................................ 7 
§ 22 Dnr ON055-23   012 

Korttidsvistelse, effektivisering ............................................................................ 8 
§ 23 Dnr ON054-23   012 

Bemanning, effektivisering .................................................................................. 9 
§ 24 

Förvaltningschef informerar............................................................................... 10 
§ 25 

Rapporter .......................................................................................................... 11 



 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
4(11) 

Sammanträdesdatum 
2023-03-08 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 18  

Fastställande av dagordning 
 
Sammanfattning 
Genomgång av dagordning. 
 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott fastställer dagordningen. 
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§ 19 Dnr ON049-23   049 

Ersättning, förstörd egendom 
 
Sammanfattning 
I samband med besök hemma hos brukare kör personal på brunn med 
dekoration på gården. Händelsen inträffar under v 46.  
Brunnen flyttade sig 2 dm och halkade då ner från stödet och bröts sönder 
inuti. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 16 februari 2023 
Utanordning, ersättning för förstörd brunn. 
Skrivelse och kvitto från enskild. 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott beslutar bevilja ersättning till 
brukaren med 5989 kronor för förstörd egendom. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 

 



 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
6(11) 

Sammanträdesdatum 
2023-03-08 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 20 Dnr ON213-21   012 

Information omvårdnadsansvariga slutrapport 
 
Sammanfattning 
Avdelningschef Carina Lundgren informerar gällande projekt 
omvårdnadsansvariga på särskilt boende som avslutats. 
Statsbidrag för att genomföra projektet.  
Omvårdnadsansvariga med brukarfokus, samarbetet skulle förbättras mellan 
all personal på enheterna. Omvårdnadsansvariga skulle vara en länk mellan 
medarbetargrupperna.  
Projekt omvårdnadsansvariga skulle leda till en höjd kvalitet för de boende.  
Genomförandeplanerna är idag digitaliserade. Informationskort om vilken 
hjälp respektive boende har idag finns, där finns också personliga intressen. 
Kvalitetsutbildningar sattes in för personalen vilket har fortsatt och utökats 
till hemtjänst och LSS. 
En kvalitetsgrupp har startat som bygger nya rutiner för kvalitetsförbättring. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 7 mars 2023 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av muntlig 
information gällande slutrapport omvårdnadsansvariga och ser fram emot en 
skriftlig rapport till omsorgsnämndens sammanträde den 26 april 2023. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 21 Dnr ON053-23   049 

Lyckträffen, ansvarsområde 
 
Sammanfattning 
I januari 2022 tog arbetsmarknadsenheten över uppgiften från hemtjänsten 
som en besparingsåtgärd. Besparingen som genomfördes var en minskning 
av budget hos avdelningschef för hemtjänsten om 150 000 kronor vilket 
motsvarar 0,35 årsarbetare. 
Lyckträffen, är en samlingslokal för äldre personer som bor i anslutning till 
samlingslokalen. Cirka tio personer samlas varje vardag och beställer 
gemensamt mat från en lokal restaurang.  
 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 3 februari 2023 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott föreslår Omsorgsnämnden besluta 
att skötsel av Lyckträffen återgår till hemtjänsten. Medlen justeras i 
budgeten för 2024. Ändringen gällande skötsel sker dock redan den 1 april 
2023 varpå utfallet för i år följaktligen blir ca 120 000 kr högre än budget för 
den hemtjänstgrupp som sköter detta. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 22 Dnr ON055-23   012 

Korttidsvistelse, effektivisering 
 
Sammanfattning 
Omsorgsförvaltningen har ett uppdrag att utreda organisationen för 
effektivisering av korttidsenheten sedan 2019 
Förslag framkom att se över om det gick att ta bort korttids alternativt att 
effektivisera denna. I början på 2020 kom pandemin och Omsorgsnämnden 
beslutade att flytta fram utredningen om effektivisering. 
Omsorgsförvaltningen anser att det idag inte finns någon möjlighet att stänga 
korttidsenheten och att verksamheten bedrivs på ett så effektivt sätt som går. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 24 februari 2023 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit emot informationen och 
föreslår omsorgsnämnden besluta att uppdraget anses besvarat. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 23 Dnr ON054-23   012 

Bemanning, effektivisering 
 
Sammanfattning 
Omsorgsförvaltningen har ett uppdrag sedan 2019 att utreda effektivisering 
av bemanningsenheten. Vid sidan av har HR-avdelningen fått ett uppdrag att 
utreda en centralisering av bemanningsenheten. Detta för att utreda 
möjligheten till att fler förvaltningar kan använda sig av bemanningsenheten 
gällande vikarieanskaffning och öka kvalitén på rekryteringsprocessen. 
Utifrån detta har inga större förändringar gjorts inom bemanningsenheten 
och väntas inte göras förens uppdraget om centralisering är utrett och 
beslutat. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 15 februari 2023 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av informationen och 
föreslår omsorgsnämnden besluta att uppdraget avslutas och avvaktar HR 
enhetens uppdrag. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 24  

Förvaltningschef informerar 
 
Sammanfattning 
Budgetarbetet pågår, ser inte så bra ut just nu. Förslag på ramförstärkning. 
Ekonomerna har varit ett jättebra stöd. Tydlighet i behov.  
Placeringar IFO och äldreomsorgen drar iväg i kostnader. 
Fokus hemtjänst, planeringen kostar mer idag, brist på personal. 

Översyn av många olika delar i förvaltningen. Bland annat, planering 
gällande bemanningsenheten kontra HR. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 8 mars 2023 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av förvaltningschefs 
information. 

  

 



 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
11(11) 

Sammanträdesdatum 
2023-03-08 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 25  

Rapporter 
 
Sammanfattning 
Kajsa-Lena Fagerström (S) och Joakim Svedlund (KL) har varit till 
Länsstyrelsen gällande ATL nämnden, utbildning. 
Alla är nöjda med utbildningen för ledamöter av Ove Axelsson. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 8 mars 2023 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut   
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av rapporter. 
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