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Delårsrapport per 31 augusti 2021 vård- och
omsorgsnämnden
Sammanfattning
Verksamheten bedrivs utifrån vård- och omsorgsnämndens beslut
om 2021 års verksamhetsplan och internbudget. Inom vård och
omsorgsförvaltningen pågår arbetet med att genomföra beslutade
åtgärder utifrån mål och effektivisering samt implementering
av planerat utvecklingsarbete.
Arbetet med pandemin har fortsatt att i stor utsträckning påverka
kommuninnevånare, brukare, medarbetare och organisation och
under årets första månader har arbetet fokuserats på samordning
och genomförande av vaccinationer samt att fortsätta att förebygga
smittspridning genom att säkerställa basala hygienrutiner, ha
tillgång till rätt skyddsutrustning, ett nära ledarskap, god
kommunikation samt att följa smittspridningen och arbeta med
provtagningar och smittspårning. Arbetet har pågått i över ett år och
det finns en viss utmattningseffekt att arbeta emot.
På grund av omprioriteringar har vissa tidplaner för arbetet med
utvecklingsmål inom fokusområdena Smartare Lund och Lundaborna
i fokus. förskjutits men, arbetet har påbörjats. Även arbetet utifrån
kommunfullmäktiges särskilda uppdrag har påbörjats och pågår i
olika omfattning.
Utfall efter åtta månader är ett överskott på 90 mnkr och prognosen
vid årets slut är ett överskott på 77,9 mnkr.
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Konsekvenser för personer med funktionsnedsättning
Behoven för personer med funktionsnedsättning bedöms tillgodoses
under verksamhetsåret.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet.

Förvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta
att
att

godkända delårsrapporten per den 31 augusti 2021 samt
överlämna rapporten till kommunstyrelsen

Anna Borgius
Vård- och omsorgsdirektör

Per Lövgren
Ekonomichef
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