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Äldre- och omsorgsnämndens beslut
Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde äldreomsorg och
omsorg om personer med funktionsnedsättning med mål och
uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet,
ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.

Särskilt yttrande
Peter Freij (M), Nina Barzey (C) och Mattias Eriksson (KD) lämnar ett
gemensamt särskilt yttrande.

Protokollsanteckning
Ulla Hoffmann (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft
rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2020
för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden äldreomsorg och
omsorgs om personer med funktionsnedsättning. Verksamhetsberättelserna
redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2020 i kommunplan och
nämndplan. Verksamheten och dess kvalitet har följts upp liksom det
ekonomiska resultatet. Dessutom redogörs för vidtagna åtgärder för att hantera
risker och resultatet från kontrollinsatser enligt riskhanteringsplanen.
Året har i hög grad präglats av coronapandemin och de effekter den har haft
på verksamheterna och på samhället i stort. Övriga viktiga händelser som lyfts
är utveckling av Björkbacken 2.0, nya utförare och verksamheter,
äldreomsorgslyftet och politiska beslut och lagändringar som påverkat
verksamheten under året. Förvaltningen har först och främst arbetat med att
klara av de utmaningar som pandemin inneburit. Mycket av det
utvecklingsarbete som var planerat att genomföras under året för att nå målen
har försenats eller pausats. Pandemin har även inneburit att vissa
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undersökningar har ställts in, vilket medfört att flertal av målens indikatorer
inte har publicerades, så bedömning av flera av nämndmålen är inkomplett.

Ordförandeförslag
Ordförande Tony Thorén (L) föreslår att verksamhetsberättelse för
verksamhetsområde äldreomsorg och omsorg om personer med
funktionsnedsättning med mål och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av
verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.

Yrkande
Peter Freij (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller
ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse 2020 för äldre- och
omsorgsnämnden.pdf
Verksamhetsberättelse 2020 för äldre- och omsorgsnämnden.pdf
Särskilt yttrande M, C och KD, äldre- och omsorgsnämnden 2021-02-22 §
11.pdf
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Protokoll för äldre- och omsorgsnämnden
Datum

2021-02-22

Tid

18:30–21:16

Plats

Myggdalen, plan 1

Beslutande

Se närvarolista

Övriga deltagare

Se närvarolista

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet 2021-03-01

Paragrafer

10–19

Sekreterare

Päivi Sandholm
Ordförande

Tony Thorén
Justerande

Peter Freij
ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.
Beslutande organ

Äldre- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-02-22

Datum då anslaget sätts upp

2021-03-02

Datum då anslaget tas ned

2021-03-24

Protokollets förvaringsplats

Förvaltningens för liv och hälsa arkiv

Underskrift

Päivi Sandholm
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Närvarolista
Beslutande
Tony Thorén (L)
Susann Ronström (S)
Peter Freij (M)
Carl-Johan Karlson (S)
Frida Linder (S)
Marie-Louise Larsson (L)
Lilian Nylinder (MP)
Roger Gusthage (M)
Nina Barzey (C)
Mattias Eriksson (KD)
Jörgen Nilsson (SD), tjänstgörande ersättare för Jörgen Nilsson (SD)

Ersättare
Kurt-Erik Thorild (S)
Alexander Enkvist (L)
Henrietta Thyresson Stenqvist (MP)
Inger Lundgren (V)
Ulla Hoffmann (V)
Jan-Åke Svensson (M)
Ewelyn Schlossman Jangrot (M)
Torbjörn Skarin (M)

Övriga
John Henriksson, förvaltningschef, äldre- och omsorgsförvaltningen
Marija Aleksic, controller, kommunstyrelseförvaltningen
Ida Antonsson, controller, kommunstyrelseförvaltningen
Åsa Tenggren, kvalitetscontroller, kommunstyrelseförvaltningen
Eva Norgren, verksamhetschef för myndighet SoL, äldre- och
omsorgsförvaltningen
Anna Larsson, verksamhetschef för VKR funktionsnedsättning, äldre- och
omsorgsförvaltningen

Frånvarande
Bo Furugård (S)
Lilian Edberg (M)
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Ronnie Norén (SD)
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