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Tid Kl. 09:00-10:37
Plats Distanssammanträde via Skype

Beslutande Mikael Westin (S) ordförande
Jeanette Lindblom (C) v ordförande
Ann-Christine Meiding (S)
Rolf Nordin (S)
Helena Gudasic (S)
Johan Nikula (S)
Martin Jägesten (V)
Patrik Gustavsson (M)
Elsa Weiss (M)
Polina Janson Larsson (KD)
Kevin Sahlin (SD) Ej närvarande 

Ersättare Karin Öhlund (S)
Burhan Hussain (S)
Yaasmin Nuur (S)
Barbro Edlund (S)
Håkan Sjödin (S)
Robin Westerlund (V) Ej närvarande
Erik Thunström (C)
Thomas Höjland (M) Tjänstgörande
Michael Westin (L)
Arne Engholm (L) Ej närvarande 
Madeleine Fogelström (SD) Ej närvarande
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Protokollet omfattar §§ 70-70

Justeras 2021-07-05

Mikael Westin                                  
Ordförande / Sekreterare

Patrik Gustavsson
Justerare
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Justering

Utöver ordförande ska Patrik Gustavsson justera dagens protokoll.

_ _ _ _ 
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§ 70 Information om läget inom vård- och 
omsorgsförvaltningen
(VON-2021-00007-65)

Ärendet
Vård- och omsorgsnämndens ordförande, Mikael Westin (S), kallar 
vård- och omsorgsnämnden till ett informationsmöte torsdag den 24 
juni klockan 9.00 via Skype. Enbart ledamöter och ersättare i 
nämnden deltar, inga tjänstepersoner. Mötet ger rätt till förlorad 
arbetsförtjänst men inget mötesarvode. 

Överläggning

Ordförande Mikael Westin redogör för det förändringsarbete som 
skett under främst 2021. Om de brister som framkommit, ekonomin 
samt den kulturförändring som inletts. Vidare berättar ordföranden 
om de olika skrivelser, telefonsamtal med mera som inkommit under 
processen. Dessa har varit av både positiv samt mer kritisk karaktär. 
Gällande den senast inkomna skrivelsen har ordföranden träffat 
handläggargruppen, samt bokat en uppföljning med dessa under 
hösten.  

Under diskussionen framkommer att det finns behov av att se över så 
att arbetsmiljöenkäten genomförs på ett korrekt sätt, så att nämnden 
kan ta sitt arbetsmiljöansvar. Detta behöver följas upp. Förutom att 
enkäten kommer att redovisas för nämnden så tar ordföranden med 
sig nämndens synpunkter kring denna.

Inga beslut fattades i ärendet. 


