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Innehållsförteckning  
 
Paragraf  Rubrik Dnr  
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§ 20 Godkännande av föredragningslistan 
2021 AoO 
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§ 25 Systematisk statistik arbete och omsorg 
2020 
 

2021/382  

§ 26 Information 2021 AoO 
 

2021/107  

§ 27 Redovisning av inkomna beslut och 
skrivelser - Sekretess 2021 AoO 
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§ 28 Verksamhetsuppföljning av de särskilda 
målen och uppdragen utifrån budget- 
arbete och omsorg 
 

2021/404  
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§ 20 
Dnr 2021/106    
 
Godkännande av föredragningslistan 2021 AoO  
 
Beslut  
Utskottet arbete och omsorg beslutar 
 
att godkänna föredragningslistan med följande revidering: 
 

 Ärende 11 Verksamhetsuppföljning av de särskilda målen och 
uppdragen utifrån budget- arbete och omsorg läggs till ärendelistan. 

 Ärende 7  Omprövning enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) 
sekretess – utgår från föredragningslistan.  
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§ 25 
Dnr 2021/382    
 
Systematisk statistik arbete och omsorg 2020  
 
Beslut  
Utskottet arbete och omsorg beslutar  
 
att godkänna redovisningen. 
 
Protokollsanteckning  
Viktoria Söderling (S) inkommer med en protokollsanteckning /Bilaga/. 
 
Fia Karlsson (S) ställer sig bakom Viktoria Söderlings (S) 
protokollsanteckning.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Statistik på utskottets verksamhetsområden för 2020 med kommentarer. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Inga barnrättskonsekvenser. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Rapport systematisk statistik 2020 

 
Beslutet skickas till 

 Verksamhetschef Individ- och familjeomsorg 
 Verksamhetschef Vård och omsorg 
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§ 26 
Dnr 2021/107    
 
Information 2021 AoO  
 
Beslut  
Utskottet arbete och omsorg beslutar  
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Helena Carlsson, verksamhetschef vård och omsorg, informerar om: 

 Det pågående arbetet med att avveckla korttidsenheten 
Danielsgården. 

 Äldreomsorgslyftet har resulterat i att 31 medarbetare i nuläget har  
möjlighet att läsa till undersköterska och ytterligare 20 medarbetare 
kommer att få den möjligheten under våren.  

  Kommunen tar hem ett köp av plats.  
 Vaccinationen inom hemtjänsten är i princip klar och alla på 

gruppbostäder kommer att ha möjlighet att få dos 1 under vecka 16.  
 
Mikael Sjöberg, verksamhetschef individ- och Familjeomsorg:  

 Regionen har bestämt att utföra psykiatrin i egen regi, samt att ta 
över personal som redan finns.   

 Våld i nära relationer flyttas över till beroende enheten. 
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§ 27 
Dnr 2021/108    
 
Redovisning av inkomna beslut och skrivelser - Sekretess 2021 
AoO  
 
Beslut  
Utskottet arbete och omsorg beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Inkomna beslut och skrivelser finns tillgängliga för utskottets ledamöter och 
ersättare i appen GoodReader. Handlingarna läggs ut i appen löpande vart 
efter dem registrerats i kommunens diarieföringssystem.  
 
Det är upp till varje enskild ledamot att hålla sig uppdaterad om vilka 
handlingar som finns att tillgå.  
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Inkomna handlingar sedan utskicket av handlingar inför utskottets 

senast sammanträde 
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§ 28 
Dnr 2021/404    
 
Verksamhetsuppföljning av de särskilda målen och uppdragen 
utifrån budget- arbete och omsorg  
 
Beslut  
Utskottet arbete och omsorg beslutar  
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsuppföljning av de särskilda målen och uppdragen utifrån 
budget. Arbetsmarknadsenheten samt Vuxenenheten, gulavillan med 
ekonomiskt bistånd, missbruk och öppenvård. Hur jobbar vi med detta och 
hur ser planeringen framåt ut?  
 
Annalena Rudström, Arbetsmarknadsenheten informera om: 

 Hur Covid-19 påverkat verksamheten. 
 SFI-Praktik. 
 Utmaningar kopplade till psykisk ohälsa, funktionsvariationer, 

diagnoser, missbruk, droger och droger och utanförskap. 
 Växtverket. 
 BIP-evidensbaserad metod. 
 Framtida planer. 

 
Linda Isaksson Vestberg, vuxenenheten Individ- och Familjeomsorg 
informerar om: 

 Statistik angående inkomna anmälningar, inledda utredningar och 
pågående ärenden. 

 Arbetet för att jobba mer evidensbaserat genom ASI-utredningar. 
 UBÅT-instrument för att utvärdera insatser.  
 Behandlingsmetoder inom öppenvården. 
 Arbetet som fått pausas på grund av Covid-19 samt planerat arbete.  

 
Dennis Beykirch, Enhetschef Enheten för ekonomiskt bistånd informerar 
om arbetet med:  

 Vuxna och barn som lever i ekonomisk utsatthet. 
 Psykisk ohälsa bland barn och vuxna. 
 Våld i nära relationer. 
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Beslutsunderlag  
 Handläggarens tjänsteutlåtande 

 
Beslutet skickas till 

 Berörda chefer 
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