Blad 1 (18)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2018-05-29

Vård- och omsorgsnämnden
Plats och tid

kommunhuset rum Hävringe kl 13.30 - 16.50

Beslutande

Linus Fogel
Solveig Lindblom
Katarina Berg
Lars-Åke Lindman
Christina Johansson
Lars Pettersson
Jan-Eric Eriksson
Daniel Lundgren
Anders Lundgren, § 33-44, 46-53
Klas-Gunnar Appel, § 45

(S)
(S)
(M)
(S)
(S)
(MP)
(SD)
(V)
(M)
(S)

Ej tjänstgörande ersättare

Astrid Öman Asp, § 33-44
Klas-Gunnar Appel, § 33-44, 46-53

(S)
(S)

Övriga deltagare

Agnetha West
Päivi Pannula
Katarina Haddon
Lars Ask
Titti Kendall, § 33-44
Ingela Mindemark, § 33-44
Mats Glimbrant, § 36
Henrik Lewerissa, § 36
Carina Ceder, § 37
Johan Persson, § 34
Anna-Karin Hammar, § 39
Ingela Wahlstam, § 39

Sekreterare
Förvaltningschef
Områdeschef
Utvecklingsstrateg
Områdeschef
MAS
Verksamhetsekonom
Verksamhetsekonom
Avgiftshandläggare
Kommunchef
Chef för barn- och elevhälsan
Fritidsgårdsföreståndare

Underskrifter

Sekreterare

……………………………………………
Agnetha West

Ordförande

……………………………………………
Linus Fogel

Justerande

…………………………………………..
Katarina Berg

Paragrafer

33 - 53

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-05-29

Datum för
anslagsuppsättande

2018-06-07

Förvaringsplats för
protokollet

Underskrift

Datum för
anslagsnedtagande

Kommunstyrelseförvaltningen

…………………………………………
Agnetha West
Utdragsbestyrkande

2018-06-29

Sammanträdesprotokoll

Blad 2

Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden

2018-05-29

Von § 33

Val av ständig justerare i vård- och omsorgsnämnden

4-5

Von § 34

Information/Rapporter

Von § 35

MAS rapport

Von § 36

Budgetuppföljning per april

Von § 37

Taxor 2019

Von § 38

Revidering av riktlinjer för missbruksvård

Von § 39

Riktlinjer för samverkan mellan vård- och omsorgsnämnden,
utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden

Von § 40

Uppföljning internkontrollplan 2018

16

Von § 41

Förordnande av dataskyddsombud

17

Von § 42

Rapportering ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS

18

Von § 43

Delgivningar

19

Von § 44

Redovisning av delegationsbeslut

20

Von § 45

Sekretessärende: Ansökan om stämning - särskilt förordnande
av vårdnadshavare

21

Von § 46

Sekretessärende: Ansökan om stämning - särskilt förordnande
av vårdnadshavare

22

Von § 47

Sekretessärende: Ansökan om stämning - särskilt förordnande
av vårdnadshavare

23

Von § 48

Sekretessärende: Faderskapsutredning

24

Von § 49

Sekretessärende: Faderskapsutredning

25

Von § 50

Sekretessärende: Faderskapsutredning

26

Von § 51

Sekretessärende: Faderskapsutredning

27

Von § 52

Sekretessärende: Beslut om umgängesbegränsning

28

Von § 53

Sekretessärende: Beslut om umgängesbegränsning

29

6
7-8
9 - 10
11 - 12

Utdragsbestyrkande

13
14 - 15

Sammanträdesprotokoll

Blad 3 (18)

Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden

Von § 33

2018-05-29

Dnr VON.2017.27

Val av ständig justerare i vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Katarina Berg (M) väljs som ständig justerare i vård- och omsorgsnämnden.

Sammanfattning
Katarina Jakobsson (M) har varit ständig justerare i nämnden. Hon har avsagt sig
sitt uppdrag i nämnden varför en ny justerare ska utses.

Dagens sammanträde

Förslag
Ordförande föreslår att Katarina Berg (M) väljs till ständig justerare i vård- och
omsorgsnämnden.
Beslutsgång
Ordförande frågar om eget förslag och finner att nämnden bifaller förslaget.

______

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 4 (18)

Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden

Von § 34

2018-05-29

Dnr VON.2018.1

Information/Rapporter
Alexandra Westin informerar om
 Uppdrag Psykisk hälsa/PRIO.
Ordförande informerar om
 Nämndens besök i verksamheten - hemtjänsten.
 Statsbidrag för daglig verksamhet enligt LSS ska sökas för 2018.
Päivi Pannula informerar om
 Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård har möte 1 juni i
Oxelösund.
 Mål- och budgetprocessen pågår gällande nytt LSS-boende.
 Lex Sarah anmälan till IVO.
 Rutiner för Säg vad du tycker ses över inom förvaltningen tillsammans med
kansliet.
Titti Kendall informerar om
 Kö till särskilt boende.
Johan Persson informerar om
 Omorganisation inom vård- och omsorgsförvaltningen.
Lars-Åke Lindman (S) informerar om
 Kommunala pensionärsrådets sista möte.

______

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 5 (18)

Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden

Von § 35

2018-05-29

Dnr VON.2018.11

MAS rapport
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Godkänna informationen.

Sammanfattning
Trygg och effektiv planering vid utskrivning från slutenvård:
Bakgrund: Länsgemensam överenskommelse om Trygg och effektiv utskrivning från
sluten vård beslutad i Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (NSV)
2016-11-25. Från 2018 kommer kommunens betalningsansvar för personer varit
inskrivna på sjukhus och behöver fortsatta insatser i kommunen att förändras.
Beräkningen kommer att baseras på medeltalet de senaste 3 månaderna. Man
kommer att räkna somatik och psykiatri ihop, alla åldrar inklusive barn. Om medeltalet överstiger 3 dagar träder betalningsansvar in för alla patienter och alla dagar
som överstiger 3.
Beloppet är 7 100 kr per dygn enligt Socialstyrelsens föreskrifter om belopp för vård
av utskrivningsklara patienter (HSLF-FS 2017:72).
Mål: Antal dagar från utskrivningsklar till faktisk hemgång från slutenvård ska vara <3
i genomsnitt. Målsättningen är att den enskilde ska garanteras en trygg och säker
vård genom hela vårdkedjan. Ingen ska behöva vänta på att få komma hem från
sjukhuset.
Från och med januari sker månatlig uppföljning med analys av varför personer som
vårdats inom somatiken blivit kvar på sjukhus i väntan på fortsatta insatser i
kommunen.
I april har förvaltningen haft utbildning för alla berörda om vårdplaneringssystemet
Prator, SIP och riktlinjerna. Ett arbete har påbörjats med att ta fram lokala rutiner
utifrån riktlinjerna för vad som ska göras, vem som ska göra det, när och hur. Inom
kommunen måste vi skapa nya kommunikationsvägar så att olika yrkeskategorier
kan ta sitt ansvar så att andra vet vad som är beslutat, planerat och utfört.
Under april har 13 (somatik) + 3 (psykiatri) personer skrivits ut från slutenvård
samma dag som de blev utskrivningsklara.
15 personer (somatik) väntade i genomsnitt 3,7 dagar, som längst 15 dagar
(1 person, felregistrerat, verklig tid 11 dagar) inom somatiken, 2 personer har
väntat 3 dagar i genomsnitt inom psykiatrin.

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 6

Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden

2018-05-29

Von § 35

Dnr VON.2018.11

Medeltal för hela 2017 är 0,78 dagar från utskrivningsklar till hemgång.
Medeltal för de tre senaste månaderna 2018 är 1,73 dagar från utskrivningsklar
till hemgång
I april 2018 är medeltalet 1,85 dagar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgsförvaltningen 2018-05-16.

Dagens sammanträde
Ingela Mindemark föredrar ärendet.

______

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 7 (18)

Sammanträdesdatum

2018-05-29

Vård- och omsorgsnämnden

Von § 36

Dnr VON.2018.4

Budgetuppföljning per april
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1.

Budgetuppföljning per april 2018 godkänns.

2.

Socialchefen får i uppdrag att hitta besparingar motsvarande mellan-skillnaden
mellan beviljade besparingar på 4 334 tkr enligt beslut 2018-02-28 och de som
förvaltningen förväntar sig att klarar av på 1 951 tkr.

3.

Socialchefen återkommer med besparingsförslag som ska konsekvensbeskrivas
till nämnden i augusti.

Sammanfattning
Helårsprognosen uppgår till - 15 665 tkr. Det faktiska resultatet efter tre månader
uppgår till - 4 029 tkr jämfört med budget. Vid upprättande av årets internbudget
uppstod en underbalans i budgeten med 14 270 tkr. Nämnden beslutade vid
sammanträde 2018-02-28 att 4 334 tkr av dessa besparingar/effektiviseringar
genomförs under året. Helårsprognosen per april visar att 1 951 tkr av dessa 14 270
tkr kan sparas/effektiviseras
Differensen mellan dessa poster (12 319 tkr) tillsammans med verksamhetens
helårsprognoser på - 3 345 tkr blir - 15 665 tkr och utgör nämndens totala
helårsprognos per april. De större avvikelserna mot budget, exklusive
besparingar/effektiviseringar återfinns i nedan verksamheter:


Ekonomiskt bistånd



Ordinärt boende

- 680 tkr



Förvaltningsgemensamt

+ 725 tkr



Insatser enligt LSS

- 905 tkr

- 2 200 tkr

Förvaltningschefens fick i uppdrag av nämnden den 28 februari att utreda om det
finns volymökningar inom äldreomsorg som inte täcks av demografitillskottet för
2018.
Volymförändringar inom äldreomsorgen mellan 2016 och 2017 visar på ökade
kostnader med 6 533 tkr att jämföras med demografitillskottet 2018 på 6 722 tkr
vilket visar att volymökningar inom äldreomsorgen täcks av demografitillskottet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgsförvaltningen 2018-05-15.
Ekonomisk uppföljning per april.
Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 8

Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden

Von § 36

2018-05-29

Dnr VON.2018.4

Dagens sammanträde
Mats Glimbrant föredrar ärendet.

Framskrivet förslag
Budgetuppföljning per april 2018 godkänns.

Förslag
Ordförande föreslår följande tillägg till beslut:
1.

Att socialchefen får i uppdrag att hitta besparingar motsvarande mellanskillnaden mellan beviljade besparingar på 4 334 tkr enligt beslut 2018-02-28
och de som förvaltningen förväntar sig att klarar av på 1 951 tkr.

2.

Socialchefen återkommer med besparingsförslag som ska konsekvensbeskrivas
till nämnden i augusti.

Beslutsgång
Ordförande frågar om framskrivet förslag och egna tilläggsförslag och finner att
nämnden beslutar enligt förslagen.

______
Beslut till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 9 (18)

Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden

Von § 37

2018-05-29

Dnr VON.2018.42

Taxor 2019
Vård- och omsorgsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.

Ingen justering av egenavgiften vid färdtjänstresor.

2.

Ingen justering av egenavgiften för medresenär vid riksfärdtjänstresor.

3.

Ingen justering av patientavgift vid förskrivning av inkontinenshjälpmedel.

Sammanfattning
Grunderna för avgiftssättning inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde har fastställts av kommunfullmäktige 2015-04-01 och beslutsrätten
gällande de flesta avgiftsnivåer har därmed delegerats till vård- och omsorgsnämnden. Taxor 2018 som antogs av kommunfullmäktige 2016-09-21 och som
ska beslutas av kommunfullmäktige har setts över och reviderats av vård- och
omsorgsförvaltningen.
Kommunens taxa vad gäller färdtjänst ligger något högre än andra kommuner i
Sörmland. Egenavgift är sedan 2014 40 % av den faktiska resekostnaden, dock
minst 45 kr och högst 60 kr per enkelresan inom Oxelösund och som högst 110 kr
tre mil från bostaden över kommungränsen.
Regeringen har under 2017 utsett en särskild utredare för att se över samordningen
av särskilda persontransporter (färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor och skolresor).
Utredningen ska konkretisera problembilden, föreslå ändringar/ramlagsstiftning
för att bland annat åstadkomma bättre möjligheter och förutsättningar för samordning av särskilda persontransporter. Utredningen beräknades vara klar till
årsskiftet 2017-2018 men är nu framskjuten till senast juni 2018. Sörmlands
kollektivtrafik-myndighet (SKTM) avvaktar därför med det pågående arbetet med
att se över gemensamma regelverk för samtliga kommuner i Sörmland och därför
föreslås ingen höjning av egenavgift.
Enligt Lagen om riksfärdtjänst så meddelar regeringen närmare föreskrifter om
i förordning (1993:1148) om egenavgifter för tillståndshavaren vid resor med
riksfärdtjänst. Enligt kommunens riktlinjer sedan tidigare får en medresenär
betala ordinarie avgift och förslaget är att avgiften förblir oförändrad.
Patientavgiften vid förskrivning av inkontinenshjälpmedel har varit länsgemensam för Landstinget och länets samtliga kommuner. Landstinget har tagit bort
patientavgiften från och med årsskiftet och det diskuteras även bland andra
kommuner att ta bort avgiften. Avgiften är densamma sedan fullmäktige beslutade
om den 2012, 100kr/förskrivning högst två gånger per år. Förslaget är att ingen
förändring av avgiften görs till 2019.

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden

Von § 37

2018-05-29

Dnr VON.2018.42

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgsförvaltningen 2018-05-18.

Dagens sammanträde
Carina Ceder föredrar ärendet.

______
Beslut till:
Ks/Kf (för åtgärd)

Utdragsbestyrkande

Blad 10

Sammanträdesprotokoll

Blad 11 (18)

Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden

Von § 38

2018-05-29

Dnr VON.2018.41

Revidering av riktlinjer för missbruksvård
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Reviderade Riktlinjer för missbruksvård daterade 2018-05-15 antas.

Sammanfattning
I samband med uppföljning av nämndens internkontroll 2016 uppdagades att
riktlinjer för missbruksvården saknades. Förvaltningen fick i uppdrag att ta fram
ett riktlinjedokument vilket fastslogs av nämnden i maj 2017. Samtidigt beslutades att
riktlinjen skulle följas upp och vid behov revideras inom ett år vilket även framgår av
årshjulet.
Riktlinjen har nu reviderats på så sätt att nämndens utökade ansvar för personer
med spelmissbruk har införts samt en mindre redaktionell komplettering.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgsförvaltningen 2018-05-16.
Riktlinjer för missbruksvård 2018-05-18.

Dagens sammanträde
Lars Ask föredrar ärendet.

______
Beslut till:
Utvecklingsstrateg (för åtgärd)

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 12 (18)

Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden

Von § 39

2018-05-29

Dnr VON.2017.44

Riktlinjer för samverkan mellan vård- och omsorgsnämnden,
utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Anta reviderad version av Riktlinje för samverkan mellan vård- och omsorgsnämnden, utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden.

Sammanfattning
EY genomförde en granskning av anmälningsplikten gällande barn som far eller
misstänks fara illa 2015. Granskningen syftade till att se ifall vård– och
omsorgsnämnden och utbildningsnämnden säkerställde att det fanns kännedom om
och rutiner för anmälningsplikten hos de myndigheter som omfattades av den.
I samband med granskningen framkom uppgift om att det fanns en gemensam
riktlinje och att denna skulle utvidgas till att även omfatta kultur- och fritidsnämnden.
EY har under januari 2018 gjort uppföljning av sina genomförda granskningar från
2015 i form av en rapport. Av rapporten framkom under rubriken bedömning att
kultur- och fritidsnämnden i stort har antagit de rekommendationer som revisorerna
gav, med undantag av implementering av riktlinjen.
Vård och omsorgsförvaltningen har nu tillsammans med utbildningsförvaltningen och
kultur-och fritidsförvaltningen tagit fram en gemensam riktlinje för samverkan runt
barn och unga som löper risk att fara illa.
Riktlinjen riktar sig till barn och unga i förskoleåldern, skolåldern och gymnasieåldern
utifrån lagstiftning och kommunens mål; Trygg och säker uppväxt och God folkhälsa.
Riktlinjen förtydligar respektive förvaltnings ansvar för barn och unga.
Områden där det är extra viktigt att samverkan sker är:
 när barn och unga placeras i familjehem eller HVB (Hem för Vård och Boende)
 vid oroande frånvaro i förskolan och skolan
 vid anmälan om oro för att ett barn far illa (orosanmälan) samt,
 samverkan kring icke skolpliktiga elever (aktivitetsansvar).
Utbildning och socialtjänst samverkar runt enskilda individer även i forum där
landstinget ingår. Som exempel kan nämnas Vardagsnära Insatser i Tydlig
Samverkan (VITS) samt Samordnad individuell plan (SIP).

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden

Von § 39

2018-05-29

Dnr VON.2017.44

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgsförvaltningen 2018-05-15.
Förslag till riktlinje för samverkan mellan Un, Von och Kfn.

Dagens sammanträde
Lars Ask, Anna-Karin Hammar och Ingela Wahlstam föredrar ärendet.

______
Beslut till:
Utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden (för kännedom)

Utdragsbestyrkande

Blad 13

Sammanträdesprotokoll

Blad 14 (18)

Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden

Von § 40

2018-05-29

Dnr VON.2018.40

Uppföljning internkontrollplan 2018
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Godkänna uppföljningen av intern kontrollplan 2018 och föreslagna åtgärder där
brister förekommit.

Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämnden har fastställt en intern kontrollplan för sina egna
verksamheter för år 2018. Interna kontrollplanen innehåller åtta kontroller varav
sex ska följas upp två gånger per år.
Den nu genomförda uppföljningen avser perioden januari - april 2018.
Återkoppling till anmälare (p6) uppvisar en klar förbättring gentemot föregående
mätning.
Uppföljningen visar att förbättringar skett men att det finns ytterligare utrymme för att
höja kvalitén.
Områden som behöver fortsätta sitt kvalitetsarbete:



Rutin för dokumentation patientjournal HSL

Åtgärder:
Implementera nya rutiner för journalgranskning av patientjournal.
Fortsatt arbete med workshops för legitimerad personal om dokumentation med
fokus på planer.



Vård- och genomförandeplaner inom USO

Åtgärd:
Uppföljning av uppgift om genomförandeplaner/brukare finns införd på USO.s
drifttavla ska göras vid ledningsgruppens månatliga möten.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgsförvaltningen 2018-05-14.
Intern kontrollplan 2018.
______
Beslut till:
Internkontrollansvarig KSF (för kännedom)
Revisorerna (för kännedom)
Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 15 (18)

Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden

Von § 41

2018-05-29

Dnr VON.2017.47

Förordnande av dataskyddsombud
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1.

Befria Ellen Stamm från uppdraget som personuppgiftsombud

2.

Utse Svitlana Jelisic till Dataskyddsombud för Vård- och omsorgsnämnden

Sammanfattning
Dataskyddsförordningen ersätter personuppgiftslagen (PUL) den 25 maj 2018.
Rollen som dataskyddsombud är inte den samma som personuppgiftsombudet
i nuvarande PUL.
Oxelösunds kommun har tillsammans med Flens, Gnestas, Vingåkers och
Strängnäs kommuner kommit överens om att samarbeta avseende ett
dataskyddsombud. Uppdraget beskrivs i gemensamt samverkansavtalet.
Avtalet håller på att revideras, så utöver Flens, Gnestas, Vingåkers och
Strängnäs kommuner kommer även Katrineholms kommun att ansluta sig.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgsförvaltningen 2018-04-27.

______
Beslut för kännedom till:
Ellen Stamm
Svitlana Jelisic

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 16 (18)

Sammanträdesdatum

2018-05-29

Vård- och omsorgsnämnden

Von § 42

Dnr VON.2018.34

Rapportering ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS
Vård- och omsorgsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Rapporten godkänns.

Sammanfattning
Kommunerna har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg, kommunens
revisorer och kommunfullmäktige rapportera in gynnande beslut som inte verkställts
inom tre månader från beslutsdatum. Motsvarande rapporteringsskyldighet gäller
även beslut som inte verkställts på nytt inom tre månader efter det att verkställigheten avbrutits. Rapportering ska ske en gång per kvartal.
Inspektionen för vård och omsorg har möjlighet att hos förvaltningsrätten ansöka om
att en kommun, som inte verkställt ett gynnande beslut, ska åläggas en särskild
avgift, så kallad sanktionsavgift.
När ett ärende som tidigare rapporterats som ej verkställt senare verkställs, ska
nämnden anmäla detta till Inspektionen för vård och omsorg och revisorerna.
Oxelösunds kommun rapporterar per 31 mars 2018:
SoL:
Äldreomsorg

0 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader
från beslutsdatum.

IFO

2 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader
från beslutsdatum.

Funktionsstöd

0 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader
från beslutsdatum.

LSS:

3 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader
från beslutsdatum.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgsförvaltningen 2018-05-16.
Sammanställning ej verkställda gynnande beslut enligt SoL kvartal 1.
Sammanställning ej verkställda beslut enligt LSS kvartal 1.
______
Beslut till:
Kommunfullmäktige (för åtgärd)
Revisorerna (för kännedom)

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden

Von § 43

2018-05-29

Dnr VON.2018.2

Delgivningar
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Delgivningarna läggs till handlingarna.

Delges:
Kommunstyrelsen
2018-04-25
Ks § 72 - Äskande av tilläggsanslag för volymförändringar 2017 från vård- och
omsorgsnämnden

______

Utdragsbestyrkande

Blad 17 (18)

Sammanträdesprotokoll

Blad 18 (18)

Sammanträdesdatum

2018-05-29

Vård- och omsorgsnämnden

Von § 44

Dnr VON.2018.3

Redovisning av delegationsbeslut
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Redovisning av delegationsbesluten godkänns.

Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt i vissa frågor till
utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av Vård- och omsorgsnämnden
antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till Vård- och omsorgsnämnden.
Redovisningen innebär inte att Vård- och omsorgsnämnden får ompröva eller
fastställa delegationsbesluten. Däremot står det Vård- och omsorgsnämnden
fritt att återkalla en lämnad delegation.
Vård- och omsorgsnämnden föreläggs utövad delegationsrätt från
Biståndshandläggare/
enhetschef

april

Särskilt boende, hemtjänst, matdistr, larm,
daglig verksamhet, korttidsvistelse

Avgiftshandläggare/
färdtjänsthandläggare

april

Avgiftsbeslut, färdtjänst, riksfärdtjänst,

LSS-handläggare

april

Personlig assistans, daglig verksamhet,
korttidsvistelse, ledsagarservice,
kontaktpers

Socialtjänst IFO

april

Försörjningsstöd, utredn, behandling

Von au

2018-04-24
2018-04-24
2018-05-02

Protokollsutdrag beslut
Von au § 82 - granskning delegationsbeslut
Protokollsutdrag beslut

______

Utdragsbestyrkande

