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Innehållsförteckning 

Paragraf  Rubrik Dnr 

Val av justerare 

§ 82 Godkännande av föredragningslistan 
2021 AoO 

2021/106 

§ 89 Information 2021 AoO 2021/107 

§ 90 Redovisning av inkomna beslut och 
skrivelser - Sekretess 2021 AoO 

2021/108 

§ 91 Sammanträdesplan år 2022 2021/773 
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§ 82 
Dnr 2021/106    
 
Godkännande av föredragningslistan 2021 AoO  
 
Beslut  
Utskottet arbete och omsorg beslutar 
 
att godkänna föredragningslistan med följande revideringar: 
 

 Ärende 6 dras ur ärendelistan 
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§ 89
Dnr 2021/107 

Information 2021 AoO 

Beslut  
Utskottet arbete och omsorg beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Anita Rönnback, MAS informerar om Patientsäkerhetsberättelsen samt vad 
som görs utifrån mål och särskilda uppdrag. 

 Målsättningen är  en god säker samordnad vård och omsorg
 Vad har vi gjort under året: Mål och strategier.
 Covid -19- hantering under året samt fortsatt beredskap
 Hygien och BHK-mätningar: Pågår fortlöpande
 Pågående utbildningar

Vårdprevention:
 Mål: Öka antal riskbedömningar och vårdplaner för att förhindra

skada.
 Strategi: Arbeta mer systematiskt och i team
 Resultat: Hittills oförändrat antal riskbedömningar. Teamarbetet har

börjat komma igång igen. Vårdplanernas innehåll är bättre.

HSL- dokumentation:
 Mål: Skapa en rutin som ger vägledning för en säker dokumentation
 Dokumentationsgruppen
 Resultat: Rutinen är klar och har just implementeras.

Palliativ omvårdnad:
 Mål: Skapa en lokal rutin för att säkerställa en god palliativ vård
 Resultat: Palliativa ombud, utbildningar för personal och

legitimerade, Samverkan med PKT och regionen, lokal rutin
påbörjad, ny mall för vårdplan är framtagen.

Avvikelsehantering:
 Mål: Rutin och arbetssätt ska implementeras på nytt för att

förebygga vårdskador och minska antalet läkemedelsavvikelser.
 Vidtagna åtgärder: Reviderad rutin som implementerades under

våren. Ett nytt arbetssätt har införts.
 Resultat: 15% färre avvikelser för läkemedel t.o.m. augusti 2021.

Alla enheter är ännu inte på gång.
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Ulrica Stjerngren, verksamhetschef VoO: 
 Covidläget i verksamheten 
 Hög sjukfrånvaro  
 Vaccination dos 3 på gång, en målgrupp kvar 
 Bofinksvägen- invigning planerad utomhus under kommande vecka 
 Högt tryck på boendeplatser 
 Kort muntlig genomgång av statistik- sjukfrånvaro, tillbud, 

arbetsskador 
 

Mikael Sjöberg, verksamhetschef IFO:  
 Social dumping i Tierps kommun 
 Svårigheter att få ut personer långt från arbetsmarknaden 

 
Linda Isaksson Vestberg enhetschef IFO och Dennis Beykirch enhetschef 
IFO: 

 Lägesrapport från verksamheten 
 Bemanning på beroendeenheten 
 Öppenvården och anhöriggrupper 
 Våld i nära relationer- nytt team 
 Minskat inflöde på ekonomiskt bistånd 
 Pandemins påverkan på ärenden 
 Fler personer in i studier 
 Boendesituationen på Bruksgatan i Tobo 
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§ 90 
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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§ 91
Dnr 2021/773 

Sammanträdesplan år 2022 

Beslut  
Utskottet arbete och omsorg beslutar 

att ändra sammanträdesdag från den 22 november till den 16 november i 
sammanträdesplanen för utskottet arbete och omsorg 2022, samt  

att övriga sammanträdesdagar i sammanträdesplanen för utskottet arbete och 
omsorg 2022 förblir oförändrade.  

Sammanfattning av ärendet 
Den 4 oktober tog utskottet arbete och omsorg beslut om att godkänna 
sammanträdesdagarna för utskottet år 2022 (KS 118/2021). Beslutet gällde 
under förutsättning att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige godkände 
förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsen respektive 
kommunfullmäktige år 2022. Sammanträdesdagarna för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige har reviderats vilket i sin tur påverkar även ett av 
utskottets sammanträdesdatum.  Det reviderade förslaget innebär att utskottet 
föreslås byta sammanträdesdag till den 16 november istället för den 22 
november.  

Enheten ledningsstöd har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för  
kommunstyrelsen och dess utskott samt för kommunfullmäktige för år  
2022. Förslaget regleras av kommunallagens bestämmelser om sista datum  
för budget och årsredovisning samt av kommunfullmäktiges arbetsordning. 
Förslaget har tagits fram i samråd med kommunalråd och ekonomienheten  
och med hänsyn till Tierps kommuns styrprocess som reglerar ekonomiska  
rapporter. Vidare har även förslaget tagit hänsyn till skolornas sport-, påsk  
och höstlov och inte föreslagit några sammanträdesdatum under dessa  
veckor.  

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Sammanträdesplan 2022

Beslutet skickas till 
 Webbansvarig ledningsstöd
 Alla chefer
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