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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd AU 
2022-06-07 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NOSAU § 32  

Godkännande av ärendelistan 

Beslut 
Nämnden för omsorg och stöds arbetsutskott beslutar  
 
att godkänna dagordningen enligt kallelsen. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd AU 
2022-06-07 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NOSAU § 33  

Information om Lex Maria - enskilt ärende 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetschef Björn Klemedsson informerar arbetsutskottet om en inträffad 
händelse som föranledde en lex Maria-anmälan. 
 

Beslut 
Nämnden för omsorg och stöds arbetsutskott beslutar  

att ha tagit del av informationen. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd AU 
2022-06-07 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NOSAU § 34  

Information om Munka ljungbygården 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetschef Charlotte Sandström informerar arbetsutskottet om den 
pågående situationen på Munka ljungbygården. 
 

Beslut 
Nämnden för omsorg och stöds arbetsutskott beslutar  

att ha tagit del av informationen.  
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd AU 
2022-06-07 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NOSAU § 35 Dnr. NOS 2022/1, Annat dnr 

Information om tilldelad budgetram för 2023 och 
planår 2024-2025 

Ärendebeskrivning 
Nämnden har under workshop den 7 juni diskuterat och tagit del av 
beslutsunderlagen om förutsättningar inför nämndens budgetförslag. 

Beslutsunderlag 
(Ej justerat) Beslut KF 2022-05-30Extra KS 305 - Budgetdirektiv 2023-2025 
Beslut KS 2022-05-30Budgetdirektiv 2023-2025 
Tjänsteutlåtande Budgetdirektiv 2023-2025 
Bilaga 1 Driftbudgetramar 2023-2025 
Bilaga 2 Investeringsramar 2023-2025 
Bilaga 3 Revidering maj 2022 - Riktlinjer för ekonomistyrning 

Beslut 
Nämnden för omsorg och stöds arbetsutskott beslutar  

att ha tagit del av informationen.  
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd AU 
2022-06-07 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NOSAU § 36 Dnr. NOS 2022/120 

Information om erbjudande om utvecklingsarbete 
kring socialtjänstens verksamhetssystem 

Ärendebeskrivning 
Erbjudandet från Sveriges kommuner och regioner avser ett kommungemensamt 
utvecklingsarbete kring socialtjänstens verksamhetssystem. Systemet ska bli ett stöd 
för att digitalisera socialtjänsten inklusive kommunal hälso- och sjukvård.  
 
Arbetsutskottet informeras om erbjudandet och finanisering. 

Beslutsunderlag 
-Erbjudande om utvecklingsarbete kring socialtjänstens verksamhetssystem 

Beslut 
Nämnden för omsorg och stöds arbetsutskott beslutar  
att ha tagit del av informationen. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd AU 
2022-06-07 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NOSAU § 37 Dnr. NOS 2022/118, 

Uppdrag att ta fram en aktivitetsplan för hur man 
kan agera när det förekommer och uppmärksammas 
allvarliga brister i en verksamhet 

Ärendebeskrivning 
Planeringschef Ulrika Wattman föredrar ärendet för arbetsutskottet och den 
processbeskrivning(2022-06-07) som kan användas vid identifierade brister i 
verksamheter.  
Processbeskrivningen ska informeras till nämnden. 

Beslutsunderlag 
Beslut NOSAU 2022-05-03 § 30, Förslag på åtgärder mot verksamheter som inte 
hörsammar kritik om allvarliga synpunkter på verksamheten 

Beslut 
Nämnden för omsorg och stöds arbetsutskott beslutar  

att ha tagit del av informationen. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för omsorg och stöd AU 
2022-06-07 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NOSAU § 38 Dnr. NOS 2022/121,  

Information om Humana Sommarsol 

Ärendebeskrivning 
Planeringschef Ulrika Wattman redogör för handlingsplanen för arbetsutskottet. 
Handlingsplanen för verksamheten på Humana Sommarsol är framtagen för att 
åtgärda de delar som inte uppfyllts enligt avtalet.   
 
Efter att Ulrika Wattman redogjort för handlingsplanen tillgängliggörs den för 
arbetsutskottet. 

Beslutsunderlag 
Redovisning handlingsplan NOSAU 20220607 

Beslut 
Nämnden för omsorg och stöds arbetsutskott beslutar  

att ha tagit del av informationen. 
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