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Carin Högstedt (V) 
Pernilla Wikelund (SD) 
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Ersättare 

 
Sara Gille (S) 
Kerstin Vinnersten (C), §§ 2-12 
Guje Larsson (MP) 
Per Jodenius (S) 
Ingrid Bengtsson (S) 
Åsa Törnsten-Stärner (S) 
Kristian Rappner (V) 
Sara Iranshahi (SD) 

 
Tjänstepersoner 

 
Ewa Ekman, förvaltningschef 
Henrik Mohlin, förvaltningssekreterare 
Malin Raab Obermayr, avdelningschef uppdrag och uppföljning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sofia Westman, enhetschef Dalbo hemvård, del av § 1 
Rose-Marie Olsson, enhetschef Sommarvägen hemvård, del av § 1 
Marina Brolin, avdelningschef sjuksköterskeavdelningen, del av § 1 
Cecilia Svanberg, dietist, sjuksköterskeavdelningen, del av § 1 
Petronella Mowday Hesslind, specialistsjuksköterska palliativ vård, 
sjuksköterskeavdelningen, del av § 1 
Sofie Erngård, specialistsjuksköterska sår, 
sjuksköterskeavdelningen, del av § 1 
Evelina Dahlfors Robertsson, specialistsjuksköterska nutrition, 
sjuksköterskeavdelningen, del av § 1 
Britt-Mari Strandberg, specialistsjuksköterska demens, 
sjuksköterskeavdelningen, del av § 1 
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Övriga 

Erik Håkansson, projektledare,  
lokalförsörjningsavdelningen, del av § 1 
Madelene Johansson, kvalitetscontroller, § 4 
Åsa Spjutare, verksamhetscontroller, § 5 
Nicklas Norman, förvaltningscontroller, § 5 
Veronica Berg, HR-chef förvaltningar, § 5 
 
 
 
Anställd vid omsorgsförvaltningen 
Anställd vid förvaltningen för arbete och välfärd, § 1 till del av § 9 
Maria Ekenfelt, verksamhetschef Norlandia Norrelid, del av § 1 
Kommunikationsstrateg, del av § 1 
Omsorgschef hemvård, del av § 1 

 

Justering 

 

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför namnunderskrifter 
 
Sekreterare Henrik Mohlin 

Ordförande Ulf Hedin 

Justerare Julia Berg 

Justerade paragrafer §§ 1-12 
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§ 1 Dnr 2022-00017 
 

Information och utbildning till omsorgsnämnden 

Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Maria Ekenfelt, verksamhetschef vid Norrelid, särskilt boende för äldre i 
privat regi av Norlandia, informerar om företagets och boendets 
verksamhet. 
 
Sofia Westman och Rose-Marie Olsson, enhetschefer vid Dalbo 
respektive Sommarvägen hemvård mottar omsorgsnämndens 
kvalitetspris för god personalkontinuitet, som idag delas ut för första 
gången.  
 
Marina Brolin, avdelningschef för omsorgsförvaltningens 
sjuksköterskeavdelning, specialistsjuksköterskorna Petronella Mowday 
Hesslind, Sofia Erngård, Evelina Dahlfors Robertsson, och  
Britt-Mari Strandberg samt Cecilia Svanberg, dietist som även leder ett 
projekt för att motverka ofrivillig ensamhet hos äldre, informerar om 
omsorgsförvaltningens arbete rörande specialistsjukvård,  förebyggande 
arbete genom kvalitetsregister, nutrition samt att förebygga ofrivillig 
ensamhet bland äldre. 
 
Skriftlig information om genomförda uppföljningar av privata utförare 
bifogades till kallelsen. 
 
Erik Håkansson, projektledare vid Växjö kommuns 
lokalförsörjningsavdelning, informerar om det pågående lokalprojektet 
för lokaler inom daglig verksamhet och hemvård vid Vallhagen. 
 
Malin Raab Obermayr, avdelningschef för uppdrag och uppföljning, ger 
en återrapportering av omsorgsnämndens satsningar kring 
kompetensutveckling, personalutveckling, sociala aktiviteter i samband 
med den nationella anhörigdagen, en individuell insats till de 
anhörigvårdare som drabbats hårdast under pandemin, samt 
presentkort till omsorgsförvaltningens medarbetare. 
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§ 2 Dnr 2022-00013 
 

Anmälan av delegationsbeslut till omsorgsnämnden 

Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.   
 
Bakgrund 
Omsorgsnämnden har i vissa ärenden överlåtit sin beslutanderätt till 
utskott, nämndens ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden 
tagen delegationsordning. Beslut som fattas med stöd av delegationen 
ska redovisas till nämnden.    
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§ 3 Dnr 2022-00016 
 

Meddelanden till omsorgsnämnden 

Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Redovisning av inkomna och upprättade skrivelser, beslut, rapporter, 
vidtagna åtgärder och protokoll.      
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§ 4 Dnr 2022-00004 
 

Uppföljning av omsorgsnämndens internkontrollplan 
för 2021 

Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden fastställer nämndens uppföljning av intern kontroll 
för 2021 och översänder den till kommunstyrelsen. 
 
Bakgrund 
Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska, med 
utgångspunkt från antagen intern kontrollplan, löpande rapporteras till 
nämnden eller styrelsen i den omfattning som fastställts i interna 
kontrollplanen. Större brister ska alltid rapporteras direkt. Genomförd 
uppföljning rapporteras oavsett utfall. Vid upptäckta brister lämnas 
också förslag på åtgärder för att förbättra kontrollen, vem som ansvarar 
för förbättringen samt när de ska vara utförda. I nämnden eller 
styrelsens årliga rapportering, ska uppföljning göras av den interna 
kontrollen dels av utfallet av de granskningar som gjorts under året, 
men också en helhetsutvärdering av den interna kontrollen i 
verksamheten. Uppföljningen ska rapporteras senast i samband med 
årsrapportens upprättande. En del i helhetsutvärderingen är att 
nämnden eller styrelsen gör en egen bedömning av det egna interna 
kontrollarbetet, en så kallad självskattning. Detta är en del i 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 2/2022 föreslagit omsorgsnämnden att fastställa 
uppföljningen av intern kontroll och översända till kommunstyrelsen. 
 
Förvaltningschefen har i skrivelse daterad den 13 januari 2022 
redogjortför ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår 
att av totalt sju planerade granskningar har sex genomförts under året. 
Den granskning som inte genomförts återfinns i Intern kontrollplan 
2022. För fyra av granskningarna har inga brister identifierats. Resultatet 
för de övriga två visar på vissa brister. För den ena har åtgärdsförslag 
tagits fram och för den andra bedöms metoden vara så pass införlivad i 
förvaltningens uppföljningsarbete att en ny granskning inte bedöms vara 
aktuell. Utifrån genomförda granskningar och självskattning är samlad 
bedömning att den interna kontrollen fungerar tillfredsställande. 
 
Uppföljning av omsorgsnämndens internkontrollplan för 2021 
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§ 5 Dnr 2022-00001 
 

Omsorgsnämndens årsrapport för 2021 

Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden fastställer nämndens årsrapport för 2021 och 
översänder den till kommunstyrelsen.   
 
Bakgrund 
Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen upprätta årsredovisning. 
Kommunens årsredovisning bygger på nämnder och styrelsers 
årsrapporter. Nämndernas årsrapporter är det sista ledet i 
uppföljningen av kommunfullmäktiges mål, årets verksamhet, ekonomi, 
personal och miljö mm. Årsrapporten är även ett underlag för 
kommande budget och flerårsplan.   
 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 3/2022 föreslagit omsorgsnämnden att fastställa 
nämndens årsrapport för 2021 och översända den till kommunstyrelsen. 
 
Förvaltningschefen har i skrivelse daterad den 1 feruari 2022 
redogjortför ärendet och lämnat förslag till beslut. 
 
Omsorgsnämndens årsrapport för 2021  
 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
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§ 6 Dnr 2021-00071 
 

Skrivelse ifrån Carin Högstedt (V) om att låta fler 
omsorgstagare få träffa terapihundar 

Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden besvarar skrivelsen med att omsorgsförvaltningen 
kommer använda nya arbetssätt runt besök från terapihundar under 
2022 och i samband med detta utvärderar frågan om de upphandlade 
hundarna räcker för besök till alla omsorgstagare som önskar det.    
 
Reservation 
Carin Högstedt (V) reserverar sig emot beslutet till förmån för eget 
yrkande. 
 
Pernilla Wikelund (SD) reserverar sig emot beslutet till förmån för Carin 
Högstedts (V) yrkande. 
 
Julia Berg (S) reserverar sig emot beslutet till förmån för Carin 
Högstedts (V) yrkande. 
 
Bakgrund 
Inkommen skrivelse 
Carin Högstedt (V) har inlämnat en skrivelse till omsorgsnämnden i 
vilken det förslås att en undersökning görs av om de särskilda boendena 
har större behov av terapihundar än tillgången och att 
dimensioneringen av den verksamheten styrs av omsorgstagarnas 
behov. Bakgrunden är att det vid ett studiebesök på ett särskilt boende 
uppgavs att hundföraren besöker boendet en gång i veckan, vilket inte 
räcker till för att alla omsorgstagare som vill ska få träffa hundarna. 
 
Omsorgsnämndens avtal för besök av terapihundar i verksamheten, 
samt omsorgsförvaltningens arbetssätt 
Omsorgsnämndens senaste beslut gällande terapihundar var § 92/2019, 
i vilket det uppdrogs till förvaltningschefen att i särskilda fall erbjuda 
terapihundar till personer med demenssjukdom. 
 
Kommunstyrelsen har i § 114/2020 beslutat att uppdra till 
kommunchefen att genomföra en kommungemensam upphandling av 
bland annat terapihundar. I upphandlingen inkom två anbud varav det 
ena antogs. 
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Omsorgsförvaltningens förvaltningschef har tecknat ett avtal om 
användande av terapihundar med den tilldelade utföraren. Avtalet gäller 
från 2020-12-01, fram till 2022-11-30, och kan förlängas två gånger om 
ett år vardera, som längst till och med 2024-11-30. Det finns ingen 
förbestämd schemaläggning över hur ofta hundarna ska besöka olika 
boenden. Enhetscheferna beslutar själva hur ofta de vill anlita 
hundföraren och betalar sedan för genomfört besök. Avtalet har inte 
någon övre gräns för hur ofta hundföraren får anlitas av enheterna, utan 
detta begränsas i princip endast av hundförarens egen möjlighet att 
genomföra besök. Terapihundar ska ses som en insats för att ge 
lugnande effekter om en person med demenssjukdom under en period 
är orolig eller utåtagerande. 
 
Från september till och med december 2021 har terapihundarna använts 
som en del av God och Nära Vård projektet. Målet har varit att minska 
den ofrivilliga ensamheten och individuellt anpassa aktiviteter i 
kommunens särskilda boenden. Besöken från hundarna har då varit 
riktade till de omsorgstagare som bedömts ha störst behov av till 
exempel social aktivering. När hundföraren besökt boendena har 
besöken varit begränsade till ett mindre antal omsorgstagare som fått 
träffa hundarna återkommande, och detta uppfattas ha haft en positiv 
effekt för de berörda omsorgstagarna. Terapihundarna har besökt 
boendena varje vecka eller varannan vecka beroende på de boendes 
behov och önskemål från enhetscheferna. När besöken varit fokuserade 
på ett mindre antal omsorgstagare har det funnits andra omsorgstagare 
som också önskat att få träffa hundarna men som inte fått möjlighet.  
 
Projektet har förlängts med sex månader under 2022, och framledes har 
kommer inte besöken styras endast till enskilda omsorgstagare utan 
verksamheterna har själva möjlighet att planera besöket utifrån behoven 
som finns, vilket alltså kan innebära att vissa boenden väljer att 
genomföra gruppaktiviteter som når fler omsorgstagare. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 4/2022 föreslagit omsorgsnämnden att besvara 
skrivelsen med att omsorgsförvaltningen kommer använda nya 
arbetssätt runt besök från terapihundar under 2022 och i samband med 
detta utvärderar frågan om de upphandlade hundarna räcker för besök 
till alla omsorgstagare som önskar det.    
 
Förvaltningschefen har i skrivelse daterad den 13 januari 2022 
redogjortför ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår 
att för närvarande är kommunens tillgång till terapihundar begränsad till 
den hundförare som bäst kunnat möta kommunens krav vid 
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upphandlingen. Tillgången till terapihundar begränsas även av att alla 
anlitade hundförare behöver ha erforderlig utbildning och att 
användandet av hundar bör vara en del av verksamhetens systematiska 
kvalitetsarbete, oavsett om hundarna används som behandling, för 
träning eller för social samvaro. Besök från hundar har ett vida 
omvittnat värde som social aktivitet i de särskilda boendena. Riktade 
besök till enskilda omsorgstagare kan sannolikt ha påtagliga positiva 
effekter, förutsatt att hundarna matchas med omsorgstagare som svarar 
väl på besöken. Två sätt att öka mötena mellan omsorgstagare och 
terapihundar är att i större utsträckning anordna gruppaktiviteter, 
respektive att i lämpliga fall använda digitala terapidjur hos enskilda 
omsorgstagare. 
 
Yrkanden 
Carin Högstedt (V) med instämmande av Pernilla Wikelund (SD), Julia 
Berg (S), samt Fitim Krasniqi (S): 
 
Bifall till skrivelsens förslag. 
 
 
Ulf Hedin (M) med instämmande av Suzanne Frank (M) samt Gitten 
Öholm (KD): 
 
Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
 
Beslutsordning 
Ordförande frågar vilket av yrkandena som ska antas och finner att 
omsorgsnämnden beslutar enligt förvaltningschefens förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Ordförande godkänner följande beslutsordning för omröstningen: 
Ja för bifall till arbetsutskottets förslag. 
Nej för bifall till Carin Högstedts (V) yrkande. 
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Omröstningsresultat 
Ordförande finner att omsorgsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag med 8 ja-röster mot 7 nej-röster. 
 
Ledamöter 
 

Ersättare som 
tjänstgör 

Ja- 
röst 

Nej- 
röst 

Avstår 

Anna Zelvin (KD) Gitten Öholm (KD) JA 
 

 
Julia Berg (S)  

 
NEJ  

Alexander Modell (M)  JA   
Suzanne Frank (M)  JA   
Anna Gustbée (M)  JA   
Margareta Jonsson (C)  JA   
Lars Rejdnell (L)  JA   
Gunnel Jansson (MP)   JA   
Alije Mikullovci Kera (S) Fitim Krasniqi (S)  NEJ  
Andreas Liljenberg (S)   NEJ  
Erika Lagergren (S) 

 
 NEJ  

Anders Westin (S)   NEJ  
Carin Högstedt (V)   NEJ  
Pernilla Wikelund (SD)  

 
NEJ  

Ulf Hedin (M), ordförande  JA   
Omröstningsresultat  8 7  
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§ 7 Dnr 2022-00010 
 

Revidering av omsorgsnämndens 
dokumenthanteringsplan 

Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden fastställer nämndens dokumenthanteringsplan enligt 
förvaltningschefens förslag. Bestämmelserna i planen är tillämpliga på 
handlingar i nämndens verksamhetsområde från och med 2022-01-01.   
 
Bakgrund 
Omsorgsnämndens dokumenthanteringsplan fastställdes senast i 
nämndens beslut § 78/2019. Sedan dess har en översyn av dokumentet 
gjorts mot bakgrund av: 
 
1. Tillkomsten av ett antal av kommunfullmäktige beslutade 
kommungemensamma processbaserade dokumenthanteringsplaner 
som i tillämpliga delar ersätter motsvarande innehåll i nämndens plan. I 
vissa fall har dokumenttyper som ingått i nämndens egna planer för 
ekonomi- och HR-handlingar behövt flyttas till nya avsnitt 
2. Tillägg som förtydligar och utökar planen avseende:  
a. nämndens arbetssätt runt krisledning, verksamhetsuppföljning och 
hantering av extern finansiering gentemot privata utförare 
b.  tillkomsten av ett anhörig- och omsorgstagarråd 
c. tillkomsten av e-tjänster 
d. tillkomst av digitala träningsprogram 
e. vissa dokument som inte funnits i planen och i vissa fall inte längre 
förekommer i verksamheten 
 
Synpunkter på förslaget har inhämtats ifrån kommunarkivet och dessa 
har beaktats i det slutliga förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 5/2022 föreslagit omsorgsnämnden att fastställa 
nämndens dokumenthanteringsplan enligt förvaltningschefens förslag 
samt att bestämmelserna i planen är tillämpliga på handlingar i 
nämndens verksamhetsområde från och med 2022-01-01.   
 
Förvaltningschefen har i skrivelse daterad den 1 februari 2022 redogjort 
för ärendet och lämnat förslag till beslut. 
 
Förslag till ny dokumenthanteringplan för omsorgsnämnden. 
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Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen, kansliavdelningen, 
kommunarkivet) 
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§ 8 Dnr 2022-00011 
 

Revidering av omsorgsnämndens 
delegationsordning 

Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att revidera nämndens delegationsordning 
(senast reviderad av omsorgsnämnden i § 52/2021 ) enligt 
nedanstående; tillägg av ny punkt 2.19. 
 

 
Bakgrund 
Under hösten 2021 lämnade merparten av de fackliga organisationerna 
in en uppsägning av samverkansavtalet "Kollektivavtal för samverkan, 
hälsa och arbetsmiljö i Växjö kommun. Avtalet, som tecknades 2009, 
upphörde att gälla för DIK, Ledarna, Lärarförbundet, Lärarnas 
Riksförbund, Naturvetarna, Sveriges Arkitekter, Sveriges Ingenjörer, 
Sveriges skolledarförbund, Akademikerförbundet SSR och Vision den 31 
december 2021. Det innebär att arbetsgivaren har en informations- och 
förhandlingsskyldighet enligt Lagen om medbestämmande i arbetslivet 
(MBL) samtidigt som tillämpning av gällande samverkansavtal fortlöper 
för de fackliga organisationer som har kvar avtalet. 
 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 6/2022 föreslagit omsorgsnämnden att revidera 
nämndens delegationsordning genom tillägg av ny punkt 2.19 gällande 

 

Nr 
 

Ärende 
 

Anvisning 
 

Delegat 
 

Kommentar 

2.19 Företräda 

arbetsgivaren vid 

information och 

förhandling enligt 

11–14, 19 och 38 §§ 

lagen om 

medbestämmande i 

arbetslivet och/eller 

samverkan enligt 

samverkansavtal 

som berör det egna 

verksamhetsområdet 

  

 
 
Chef med 

arbetsgivaransvar 

inom sitt 

ansvarsområde 

samt 

HR-chefer och 

Förhandlingsansvarig 
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delegation att företräda arbetsgivaren vid information och förhandling 
enligt 11–14, 19 och 38 §§ lagen om medbestämmande i arbetslivet 
och/eller samverkan enligt samverkansavtal som berör det egna 
verksamhetsområdet. Föreslagna delegater är chef med 
arbetsgivaransvar inom sitt ansvarsområde samt 
HR-chefer och förhandlingsansvarig. 
 
Förvaltningschefen har i skrivelse daterad den 1 februari 2022 redogjort 
för ärendet och lämnat förslag till beslut. 
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§ 9 Dnr 294792 
 

Förvaltningschefen informerar 

Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Ewa Ekman, förvaltningschef, informerar om: 
  

• Nuläge runt Covid-19:  
o 42 omsorgstagare och 26 medarbetare har konstaterad 

smitta men sjukdomsfallen är fortsatt milda 
o Frånvaron minskar betydligt 
o Verksamheten har påbörjat att ge den fjärde vaccindosen 
o Plan finns för återgång till arbetsplatser it tre steg 
o Det ses över vilka medarbetare som haft en större mängd 

övertid, det vill säga över 50 timmar på fyra veckor 

• Planering är påbörjad för sommarsemestern: hittills har det 
inkommit hälften så många ansökningar om sommarjobb som 
normalt; planerade åtgärder i nuläget inkluderar utökad 
kommunikation av annonser och avrop av 
bemanningssjuksköterskor såväl dag- som nattetid. 
Förvaltningsledningen följer utvecklingen och återkommer vid 
varje nämnd 

• Nuläge runt Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn av bostad 
med särskild service i kommunal regi: Inspektionen har avslutat 
ärende om föreläggande men tillsynen fortsätter och en ny 
synpunkt har inkommit som förvaltningen har utrett och 
besvarat. 

• Redovisning från år 2019 till 2021 av antal beviljade respektive 
avslagna ansökningar om särskilt boende samt antalet 
avslagsbeslut som överklagats och hur många av dessa som 
Förvaltningsrätten gjort en annan bedömning kring 

• Bevakning i media: 
o Artikel om att Förvaltningsrätten upphävt beslut om 

avslag av ansökan om plats i särskilt boende 
o Artikel om tidigare medarbetare vid omsorgs- respektive 

utbildningsförvaltningen som under en period för två år 
sedan kan ha gjort ett antal olämpliga och brottsliga 
handlingar mot omsorgstagare och medarbetare  

o Artikel om andelen ansökningar om plats i särskilt boende 
som beviljas i olika kommuner 
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o Skriftlig varning har utdelats till en medarbetare 

• Redovisning av antal pågående verkställigheter  
• Pågående byggnation av lokaler vid Hofs Park  som 

omsorgsnämnden kommer att hyra: hemvårdslokal, lokal för 
dagverksamhet och anhörigstöd, samt ny föreningslokal för 
Pensionärernas Hus 

• Ensamhetsscreening i samband med biståndsansökan om 
hemvård 

• Sammanställning av IT-kostnader i verksamheten och jämförelse 
med övriga kommunala förvaltningar 

• Aktuella utredningar enligt Lex Sarah och Lex Maria 
o En händelse gällande bemötande inom hemvård har 

utretts enligt Lex Sarah kommer inte att anmälas till 
Inspektionen för vård och omsorg 

o En händelse i särskilt boende gällande hantering av 
hjälpmedel kommer att anmälas enligt Lex Sarah till 
Inspektionen för vård och omsorg 

o Utredning enligt Lex Sarah pågår gällande ej tillsatt 
arbetspass hos privat utförare av personlig assistans 

o Utredning i särskilt boende enligt Lex Sarah pågår  
o En utredning enligt Lex Maria gällande 

läkemedelshantering pågår inom hemvård som utförs av 
omsorgsnämnden samt boendestöd som utförs av 
nämnden för arbete och välfärd 
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§ 10 Dnr 294794 
 

Information från ledamöter 

Omsorgsnämndens beslut 
Vad dagens sammanträde fanns inget att behandla vid denna 
mötespunkt.  
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§ 11 Dnr 298215 
 

Frågor ifrån ledamöter och ersättare 

Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Fitim Krasniqi (S) samt Julia Berg (S) efterfrågar större skriftlig 
redovisning av underlag vid delegationsbeslut gällande lokalprojekt.   
  
Ulf Hedin (M), ordförande, svarar att information om lokalprojekt  kan 
redovisas separat i dagordningen för att öka tydligheten. 
  
  
Pernilla Wikelund (SD) efterfråga information om i vilken utsträckning 
det förekommit tillbud respektive arbetsskador i förvaltningens 
verksamhet 
  
Ewa Ekman, förvaltningschef, svarar att förra årets tillbud och 
arbetsskador sammanställda och rapporterade till fackliga 
representanter. Det har skett en ökning under året som är hänförlig till 
medarbetare som drabbats av Covid 19-infektioner i samband med 
arbete. 
  
  
Pernilla Wikelund (SD) efterfrågar att ledamöter och ersättare som inte 
ingår i nämndens arbetsutskott i större utsträckning ges den 
information som föredras vid arbetsutskottet.   
  
Ulf Hedin (M) svarar att föredragningar i första hand ges vid 
arbetsutskottet för att hålla en rimlig längd på nämndens 
sammanträden. Ledamöter och ersättare i nämnden ges även i allt högre 
utsträckning skriftlig information vilket är ett arbetssätt som planeras 
utökas ytterligare. 
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§ 12 Dnr 294793 
 

Övrigt 

Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Pernilla Wikelund (SD) anmäler skriftlig reservation gentemot nämndens 
beslut § 5/2022. 
 
Julia Berg (S) anmäler skriftlig reservation gentemot nämndens beslut § 
5/2022. 
 
Margareta Jonsson (C) frågar om det kommer att komma information 
om årets planerade studiebesök i verksamheten. 
 
Henrik Mohlin, förvaltningssekreterare, svarar att information snart 
kommer. 
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