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Information KS-SOU 
 
a) Verksamhetsbesök IFO 
 
b) Ekonomi 
-Månadsuppföljning 
-Statistik 
 
c) Tillsyner, inspektioner och yttranden 
 
d) Redovisning av statsbidrag "Nära vård" 
 
e) Aktuellt i sektorn 
 
f) Rehabiliteringsersättning 
 
g) Covid -19, lägesrapport  
 
Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts beslut 
 
Informationen godkänns med följande förändring. 
 
Punkt 1A utgår. Redovisas vid nästa utskott 2022-05-16. 
 
Ärendebeskrivning 
 
A) Verksamhetsbesök IFO 
 Utgår och redovisas vid nästa utskott 2022-05-16. 
 
B) Ekonomi 
Ekonom Eva Martinsson redogör för mars månads uppföljning. Prognosen 
pekar fortsatt på ett nollresultat. Detta utifrån förutsättningar att alla 
statsbidrag beviljas.  
Torvald Karlsson (C) önskar se en tydligare redovisning av statsbidragen vid 
kommande utskott samt beräkningar över hur mycket ökade kostnader det 
innebär över sommaren med ordinarie personalkostnader samt vikarier. 
Ulla Wallring Fall (S) önskar fortsatt att se jämförelsetal med år 2021. 
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C) Tillsyner, inspektioner och yttranden 
Inget nytt att rapportera under denna punkt. 
 
D) Redovisning av statsbidrag "Nära vård" 
Medicinskt anvarig för rehabilitering Sofia Johansson informerar om 
överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner 
gällande God och nära vård 2022. 
Valdemarsviks kommun kommer här få beviljat ca 835 000 kr. Kommunerna 
har stor påverkansmöjlighet avseende hur medlen ska användas. Arbetet bör 
utgå ifrån regionala och lokala behov, förutsättningar och utmaningar. 
Årets medel ska gå till: 

• Utveckling av den nära vården med fokus på primärvården som nav 

• Goda förutsättningar för vårdens medarbetare 

• Vidareutbildning för sjuksköterskor 

• Satsning på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 

• Insatser inom ramen för Vision e-hälsa 2025 

• Förstärkning av ambulanssjukvården 
 
 

E) Aktuellt i sektorn 
Myndighetschef Louise Skymnevik informerar att omsorgstimmar ökar inom 
hemtjänsten vilket leder till fler medarbetare per chef. Detta kommer vara ett 
fokusområde för cheferna inom dessa verksamheter. 
 
En kompetensförsörjningsstrategi är under utformning. I detta arbete deltar 
samtliga verksamheter. HR-konsult Eva Krigsman, kvalitets- och 
utvecklingsstrateg Anna-Lena Udenius samt myndighetschef Louise 
Skýmnevik har utformat work-shops med givna frågeställningar som ligger till 
grund för arbetet. 
 
En febril aktivitet råder gällande sommarplaneringen. Det finns svårigheter i 
att få in tillräckligt med vikarier. Rekryteringsenheten har använt sig av 
sociala medier öppet hus mm för att locka fler att söka vikariat. 
 
En film om tillsyn kommer att redovisas på kommande utskott 2022-05-16.  
 
Aktuella siffror gällande väntetid till särskilda boenden redovisas. I dagsläget 
föreligger ingen kö. 
 
F) Habiliteringsersättning 
Kvalitets- och utvecklingsstrateg Anna-Lena Udenius informerar om att 
liknande förutsättningar som förra året föreligger i ansökningsprocessen. 
Dock har beslutet från Socialstyrelsen dröjt denna gång så rekvirering av 
ersättning har precis påbörjats. 
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G) Covid -19, lägesrapport 
Inga sjukdomsfall finns att rapportera. Dock bibehåller verksamheterna 
noggrannhet i basala hygienrutiner, ansiktsmasker mm.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till  
Sektorchef 
Akten
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Remiss - Folkhälsostrategi för Östergötland 2023-2025  
 
Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts förslag till beslut i 
kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslag till yttrande. 
 
 
Bakgrund 
 
Valdemarsviks kommun har ombetts svara på remiss om ”Folkhälsostrategi 
för Östergötland 2023-2025”. Syftet med den regionala folkhälsostrategin är 
att stimulera till ett långsiktigt systematiskt folkhälsoarbete för att uppfylla 
nationella folkhälsopolitiska mål. Den ska ge vägledning för kommande 
insatser för att uppnå de folkhälsopolitiska målen och skapa en hållbar 
utveckling. Region Östergötland önskar svar på remissen senast 10 maj 
2022. 
 
Sammanfattning yttrande 
 

• Valdemarsviks kommun anser att strategin i det stora hela har fångat 
upp de viktigaste folkhälsoutmaningarna respektive 
utvecklingsområden som bidrar till en mer jämlik folkhälsa bland 
kommunernas invånare.  

• Strategins insatser är relevanta men kan prioriteras till att bli färre. 

• Beskrivningen av hur strategin ska utvärderas behöver förtydligas. 

• Det bör tydliggöras vad det innebär för kommunen att eventuellt ställa sig 
bakom strategin och vad kommunen i så fall åtar sig vid ett sådant 
ställningstagande.  

 
Ärendebeskrivning 
 
Folkhälsostrategin för Östergötland har tagits fram på uppdrag av Region 
Östergötland, i samverkan med Östergötlands kommuner, Länsstyrelsen 
Östergötland och representanter för civilsamhället.  
 
Dess syfte är att stimulera till ett långsiktigt systematiskt folkhälsoarbete för 
att nå det nationella folkhälsopolitiska målet att ”Skapa samhälleliga 
förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de 
påverkbara hälsoklyftorna inom en generation”. Folkhälsostrategin ska, 
utifrån intentionerna i Östgötakommissionen för folkhälsa och den Regionala 
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Utvecklingsstrategin (RUS), ge vägledning för kommande insatser för att 
uppnå detta folkhälsopolitiska mål och skapa en hållbar utveckling.  
 
Utmaningen är de stora och ökande skillnader i hälsa mellan grupper med 
olika livsvillkor i vårt län, som vi ser för nästan alla mått på hälsa såsom  
insjuknande och förtida död i hjärtkärlsjukdom, cancer, psykisk ohälsa och 
självskattad hälsa. 
 
Strategins insatser fokuserar på hälsans bestämningsfaktorer och utgår från 
människors livsvillkor, dvs människors förutsättningar i det vardagliga livet, i 
olika samhällsarenor såsom bostad, skola, fritid, arbete och omsorg; 
levnadsvanor i form av fysisk aktivitet, matvanor, tobaksbruk och alkohol,  
psykosociala faktorer; social gemenskap och stöd samt psykologiska 
resurser i form av tilltro till egen förmåga, tillit till andra, hopp och framtidstro. 
 
Insatserna presenteras utifrån de åtta målområdena i den nationella 
folkhälsopolitiken, med ett flertal insatsområden under varje område. 
Därutöver har några tilläggsrubriker identifierats som viktiga i länets 
folkhälsoarbete inkluderats. 
 
Strategin framhåller att samverkan, styrning och ledning är avgörande för att 
kunna minska skillnader i hälsa och skapa förutsättningar för en jämlik hälsa 
och ett hållbart samhälle. Då många sektorer och aktörer i samhället berörs 
och behöver samverka är strategin sektorsövergripande.  
 
Tanken med strategin är att den ska fungera som styrning i folkhälsoarbetet, 
där kommunen tar fram en lokal handlingsplan. Regionen önskar ha svar på 
följande frågor kopplat till remissen: 
 

• Vad är er samlade uppfattning om strategiförslaget och dess 
relevans? 

• Fångar urvalet av prioriterade områden de utmaningar som är 
viktigast för gemensamma insatser framåt? 

• Hur tycker ni strategin ska genomföras? Hur kan er organisation 
bidra? 

 
Valdemarsvik kommuns yttrande 
  
Hälsoutmaningar i länet 
Strategin lyfter fram den ojämlika hälsan som finns i samhället kopplat till 
socioekonomin, vilket vi i Valdemarsvik mycket väl känner igen oss i. De 
hälsoutmaningar som lyfts kan vi även se i Valdemarsvik.  
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Strukturella förutsättningar för att uppnå en god och jämlik hälsa 
Styrning, ledning och samverkan lyfts som viktiga områden för att skapa en 
god struktur i folkhälsoarbetet. Att integrera folkhälsoarbetet i det ordinarie 
styrsystemet är något vi i Valdemarsvik ser som avgörande för att arbetet ska 
ske systematiskt i en gemensam process.  
 
Likaså kunskapen som också lyfts som avgörande i arbetet för en jämlik 
hälsa. Valdemarsviks kommun genomför regelbundna kompetenshöjande 
insatser inom verksamheterna samt för politiker, vilket vi sett ett gott resultat 
av.  
 
Samverkan och samordning är något som även Valdemarsviks kommun ser 
som avgörande faktorer i det strukturella arbetet. Här saknar vi dock en 
beskrivning kring vikten av samverkan på lokal nivå samt betydelsen av 
samverkan mellan kommunens olika verksamheter. Exempel på viktiga 
lokala aktörer skulle kunna nämnas i detta avsnitt (föreningslivet, näringslivet, 
vårdcentralerna, Polisen mfl). 
 
Genomförande 
I strategin ombeds kommunerna att ta fram lokala handlingsplaner efter sina 
egna behov och förutsättningar. Strategin innehåller idag många 
insatsområden att förhålla sig till. Valdemarsviks kommun anser att strategin 
kan våga prioritera bland insatserna så att de blir färre. Utgå från vad som är 
de allra största utmaningarna är Östergötland.  
 
Vad gäller samordning ställer vi oss bakom behovet av att utvärdera de 
samverkansstrukturer som finns. Till exempel behöver syfte och uppdrag 
bland de regionala nätverken förtydligas.  
 
Utvärdering är en viktig parameter i folkhälsoarbete. Här kan vi kommuner 
bidra med lokal verksamhetsstatistik. Strategin behöver dock tydliggöra hur 
utvärderingen kommer att ske. Till verktygslådan som nämns vore det 
värdefullt om alla kommuner bidrog med goda exempel på 
utvecklingsarbeten och modeller inom ramen för folkhälsoarbete. Digitala 
implementeringsstöd mottas med öppna armar.  
 
Olika aktörers roller och uppdrag 
Vad gäller beskrivningen av kommunernas lagstadgade skyldighet att arbeta 
med folkhälsa upplever vi som missvisande. Kommunerna har ingen 
lagstadgad skyldighet att ha en samordnare för folkhälsofrågor eller särskilda 
mål för folkhälsan, däremot har vi (alla samhällsaktörer) en tydlig lagstadgad 
skyldighet att arbeta med folkhälsofrågor utifrån de lagar som nämns i 
strategin. Vi ser gärna att även följande lagar nämns som exempel: 
barnrättslagen, diskrimineringslagen, alkohollagen och tobakslagen.  



 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
  Sammanträdesdatum 

 2022-04-21  

 
 

 KS-SOU §14  KS-KcS.2022.11        

  

 
Justerare 
 
.......... 
 
.......... 
 
 

 
Övriga synpunkter från Valdemarsviks kommun: 

• Vi önskar att barnrättslagen och barnkonventionen överlag nämns 
tydligare i hela strategin.  

• Vi ser gärna ett förtydligande av att folkhälsoinsatser generellt behöver 
vara behovsstyrda. Alla aktörer och kommuner har sina 
folkhälsoutmaningar respektive förutsättningar för insatser.  

• Vilket ansvar/uppdrag har de regionala nätverken vad gäller 
implementering av strategin (folkhälsonätverket, ANDT, psykisk hälsa, 
brottsförebyggande osv)? 

 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Staben 2022-04-04 
Folkhälsostrategi för Östergötland 2023-2025 remissversion 
 
Beslutet skickas till 
Kommustyrelsen 
Akten 
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Frågor 
 
Nhela Ali (S) undrar över när sommarvikarier får sina scheman. Det önskas 
god framförhållning. Myndighetschef Louise Skymnevik framför önskemålet 
till verksamheterna. 
Jesper Juhlin (C) berättar att sedemsterscheman för ordinarie personal inte 
är riktigt klara ännu. Därav dröjesmålet.  


