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Vård- och omsorgsutskottet 

Plats och tid Bygg- och miljöförvaltningens kontor, 2022-09-21 klockan 08:30–

11:09. Mötet ajournerades för paus klockan 09.46-09.56. 

Beslutande Johan Loock (M), ordförande 

Ann-Sofie O’Dwyer (C), vice ordförande 

Barbro Norberg (S) 

Ej tjänstgörande ersättare Marina Mellgren (M) 

Wanja Byström (S), videolänk  

Hans Svärd (C) 

Övriga deltagare Håkan Littzell, t f chef vård- och omsorgsavdelningen 

Henrik Kvist, personal- och ekonomichef 

Lovisa Kvarnström, praktikant 

Yngve Hamberg, sekreterare 
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Justering 2022-10-10 

Paragrafer 76-79 

Sekreterare 

Yngve Hamberg 

Ordförande 

Johan Loock 

Justerande 

Ann-Sofie O’Dwyer 

 

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 

anslag på kommunens digitala anslagstavla. 

Anslaget sätts upp 2022-10-12 

Anslaget tas ned 2022-11-03 

Förvaringsplats Kommunkansliet 
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Ärendelista 

§ 76 Justering av protokoll, upprop samt fastställande av dagordning 5 

§ 77 Påminnelse om jäv/intressekonflikt 6 

§ 78 Ekonomi, lägesrapport 7 

§ 79 Övriga frågor 9 
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§ 76 Justering av protokoll, upprop samt 
fastställande av dagordning 

Vård- och omsorgsutskottet utser en ledamot som tillsammans med 

ordförande ska justera protokollet. 

Vård- och omsorgsutskottets beslut 

1. Justering av protokoll 

Till justerare utses Ann-Sofie O’Dwyer (C). 

2.  Upprop 

Samtliga ordinarie ledamöter deltar i sammanträdet. 

Socionompraktikanten Lovisa Kvarnström får närvarorätt på sammanträdet. 

3.  Fastställande av dagordning 

Förslag till dagordning har skickats ut med kallelsen. Dagordningen 

fastställs.  
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§ 77 Påminnelse om jäv/intressekonflikt 

 

Vård- och omsorgsutskottets beslut 

Vård- och omsorgsutskottet har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt kommunallagen kap 6 §§ 28-32 får en förtroendevald som är jävig i ett 

ärende hos en nämnd inte delta eller närvara vid handläggningen av det 

ärendet. Med nämnd likställs arbetet i kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 

Med jäv menas att man påverkas av beslutet enligt något av följande: 

 

- saken angår honom eller henne själv eller hans eller hennes make, 

sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående 

eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller 

skada för den förtroendevalde själv eller någon närstående  

 

- han eller hon eller någon närstående är ställföreträdare för den som 

saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller 

skada av ärendets utgång  

 

- ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han eller 

hon själv är knuten till 

 

- han eller hon har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt 

någon i saken  

 

- det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att 

rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet i ärendet. 

 

Ordföranden informerar om att den som känner till något som kan antas göra 

att man är jävig ska självmant ge det till känna. Den som jävet gäller får delta 

i prövningen av jävsfrågan bara om utskottet annars inte är beslutsfört och 

någon ersättare inte kan tillkallas utan förseningar.  

 

Jäv kan anmälas i anslutning till denna informationspunkt eller under mötets 

gång. 
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§ 78 Ekonomi, lägesrapport 

Vård- och omsorgsutskottets beslut 

1. Vård- och omsorgsutskottet tackar för informationen. 

2. Utskottet delar förvaltningens bild av orsaker till den uppkomna 

ekonomiska situationen, som är komplex och ställer sig bakom de 

åtgärder som nu vidtas. 

3. Utskottet betonar att arbetet med förändrade arbetssätt inom 

avdelningen ska vara prioriterat.  

Sammanfattning av ärendet 

Prognosen per 31 augusti pekar mot ett underskott för vård- och 

omsorgsavdelningen med 8 462 540 kr vid årets slut. Utskottet fortsätter den 

diskussion som påbörjades vid mötet den 6 september. 

Vård- och omsorgsavdelningen står inför många utmaningar.  

- Pandemin fortsätter med samma skyddsåtgärder som tidigare även 

om restriktionerna i övriga samhället har lättat. Stödet från staten har 

däremot upphört. 

 

- Vårdtyngden har ökat med flera tunga ärenden. Generellt sett är det 

under de tre sista åren i livet som hjälpbehovet är som störst. Den 

kurvan har förskjutits upp i åldrarna men är konstant. Det som ökat i 

omfattning är demenssjukdomar som drabbar alla åldrar.  

 

- Tillfälligtvis hög omsättning av enhetschefer efter en längre tid med 

stabilt läge. 

 

- Ett flertal projekt pågår med anledning av de uppdrag som lagts på 

avdelningen från kommunstyrelsen. Eftersom vi är en liten kommun 

finns det inte så gott om personella resurser och det blir därför svårt 

att hinna med allt samtidigt. 

Utskottet gör en detaljerad genomgång på enhetsnivå av delårsrapporten 

och prognosen. 

Åtgärder som kan vidtas i närtid för att hantera de budgetmässiga 

avvikelserna är bl a: 



 

Beslutande organ 

Vård- och omsorgsutskottet 

Dokumenttyp 

Protokoll 

Mötesdatum 

2022-09-21 

Sida 

8 (9) 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

Protokollet är 
justerat 

   

 

- Effektivisering inom hemtjänsten, genomgång av beslut och insatser, 

samordning och planering. Benchmarking (jämförelse mellan 

enheter). Många faktorer tyder på att kommunen har en fortsatt 

generös inställning till bistånd vilket är kostnadsdrivande. 

  

- Benchmarking inom SÄBO, synkronisering av schemaperioder, 

planering av insatser och bättre samverkan mellan avdelningar. 

 

- För hälso- och sjukvårdsverksamheten är det viktigt att vakanta 

tjänster kan återbesättas. Vakanser innebär högre kostnader. 

 

- Generella åtgärder som utbildning i bemanningsekonomi, 

Heltidsresan, introduktion av nya chefer och verksamhetsutvecklare, 

lokala handlingsplaner (inte nödvändigtvis dokument), kompetens-

utveckling och den föreslagna nya organisationen. Förankringsträffar 

mellan chefer, fackliga och arbetsplatsombud införs, i övrigt 

eftersträvas en minskning av antalet möten.  

Gällande förslaget till omorganisation kommer risk- och konsekvensanalyser 

att behandlas på central samverkansgrupp den 4 oktober. Arbetsgivaren 

erbjuder nuvarande socialchefen tjänsten som ny avdelningschef. Tjänsten 

som biträdande avdelningschef tillika ansvarig för SÄBO, hemtjänst och 

bemanning ska annonseras ut. Omorganisationen innebär inte en utökning i 

antalet tjänster. 

Den formella sammanslagningen sker vid årsskiftet och det nya namnet 

föreslås bli Vård- och socialavdelningen. Liknande organisation finns i 

många andra kommuner. Det finns synergieffekter med att sammanföra den 

sociala avdelningen med vård- och omsorgsavdelningen. 
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§ 79 Övriga frågor 

 

Inga övriga frågor anmäls. 


