
 

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (20)
  
Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden  

 
2019-09-24  

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

Plats och tid Kommunhuset rum Hävringe kl 13.15 - 15.20 
  
Beslutande Linus Fogel (S)
 Emil Carlsson (V)
 Katarina Berg (M)
 Astrid Öhman Asp (S)
 Inge Ståhlgren (S)
 Ann Svensson (S)
 Eva Lantz (M)
 Birgitta Skårberg (KD)
 Per Krusell, § 60-70 (SD)
 Dagmara Mandrela, § 71-74 (SD)
  
Ej tjänstgörande ersättare Tonny Hammar (S)
 Lena Svedlind (S)
 Gada Hussain Ujjan, § 60-70 (S)
 Anders Lundgren (M)
 Dagmara Mandrela, § 60-70 (SD)
  
Övriga deltagare Agnetha West Sekreterare
 Titti Kendall Förvaltningschef 
 Katarina Haddon, § 70-74 Förvaltningschef   
 Lars Ask Utvecklingsstrateg 
 Åsa Mirheim Utvecklingsstrateg 
 Linn Nordström Utvecklingsstrateg 
 Pål Näslund, § 60-64 Verksamhetsekonom  
  
  
  
  

Underskrifter Sekreterare …………………………………………… 
Agnetha West

Paragrafer 60 - 74  

    
 

Ordförande …………………………………………… 
Linus Fogel

 

     
 

Justerande ………………………………………….. 
Katarina Berg

     

BEVIS 

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Vård- och omsorgsnämnden  

Sammanträdesdatum 2019-09-24  

Datum för 
anslagsuppsättande 2019-10-03 Datum för  

anslagsnedtagande 2019-10-25 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunstyrelseförvaltningen 
 

Underskrift 
………………………………………… 
Agnetha West 

 



 

 
Sammanträdesprotokoll 
 

Blad 2 

Sammanträdesdatum 

 
Vård- och omsorgsnämnden   2019-09-24   

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
 

Von § 60 Information/Rapporter 
 

3 

Von § 61 Informationsärende: Plan för införande av välfärdsteknik 
 

4 

Von § 62 MAS rapport 2019 
 

5 

Von § 63 Delårsrapport 2019 
 

6 

Von § 64 Återrapport från uppdrag om besparingar utifrån verksamhetsplan 
2019-2021 
 

7 - 8 

Von § 65 Översyn och revidering av riktlinjer för biståndsbeslut 
 

9 

Von § 66 Revidering av riktlinjer för missbruksvård 
 

10 

Von § 67 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS 
 

11 

Von § 68 Val av ordförande, vice ordförande samt ersättare i Kommunala 
Pensionärsrådet (KPR) mandatperioden 2019-2022 
 

12 

Von § 69 Sammanträdesdagar 2020 
 

13 - 14 

Von § 70 Revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd och felaktiga  
utbetalningar 
 

15 

Von § 71 Riktlinjer för boendestöd 
 

16 

Von § 72 Utredning om socialtjänst och skola i samverkan 
 

17 - 18 

Von § 73 Delgivningar 
 

19 

Von § 74 Redovisning av delegationsbeslut 
 

20 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2019-09-24   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 60        Dnr VON.2019.1               
 
 
Information/Rapporter  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
 
Ordförande informerar om  
 Samordningsförbundet RAR som kommer att fortsätta med  finansiering till 

projektledare på Drivhuset.  
 Verksamhetsbesök på familjecentralen 23 september. 

 
 
Titti Kendall informerar om  
 Nära vård i Sörmland. 
 Kö till särskilt boende, 1 person i kö.  

 
 
______ 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2019-09-24   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 61        Dnr VON.2018.24               
 
 
Informationsärende: Plan för införande av välfärdsteknik  
 
Titti Kendall föredrar ärendet. 
 
 
______ 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2019-09-24   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 62        Dnr VON.2019.14               
 
 
MAS rapport 2019  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Godkänna informationen om ”Trygg och effektiv planering vid utskrivning från 
slutenvård”.  
 
Sammanfattning 
 

 
Trygg hemgång och effektiv planering vid utskrivning från slutenvård. Mål < 3 dagar  
i genomsnitt från utskrivningsklar till hemgång från sjukhus.  
 
 Resultat för augusti 2019: 0,31 dagar.  
 Resultat för hela 2019: 1,33 dagar.  
 
Nu börjar arbetet med den proaktiva fasen: Att tillsammans med andra förebygga 
inläggning på sjukhus.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och  
äldreomsorgsförvaltning 2019-09-12. 
 
 
______ 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2019-09-24   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 63        Dnr VON.2019.47               
 
 
Delårsrapport 2019  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Delårsrapport per augusti 2019 godkänns. 

 
Sammanfattning 
 
Social- och omsorgsförvaltningen samt Äldreomsorgsförvaltningen har tagit fram 
förslag till delårsrapport per 31 augusti 2019. 

Resultatet jämfört med budget under perioden januari - augusti 2019 är -17 209 tkr. 
Helårsprognosen för 2019 är -21 781 tkr. 

Under våren 2019 har Vård- och omsorgsnämnden genomgått en genomlysning för 
att utreda om nämnden är strukturellt underfinansierad.  

Resultat som framkommer i genomlysningen av Vård- och omsorgsnämndens 
ansvarsområde konstaterar att nämnden inte är underfinansierad. Genomlysningen 
rekommenderar effektiviseringar inom verksamheterna hemtjänst, bistånds-
bedömning, nattorganisation, särskilt boende, LSS -Personlig assistans, Missbruks-
verksamhet Vuxna samt omorganisation inom Äldreomsorgsförvaltningen. 

Utifrån detta har kraftfulla åtgärder vidtagits främst inom Äldreomsorgsförvaltningen. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och  
äldreomsorgsförvaltning 2019-09-16. 
Delårsrapport 2019. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Titti Kendall och Pål Näslund föredrar ärendet. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunstyrelseförvaltningen (för åtgärd) 
Kommunfullmäktige (för kännedom)
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2019-09-24   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

  
Von § 64        Dnr VON.2019.32               
 
 
Återrapport från uppdrag om besparingar utifrån verksamhetsplan 
2019-2021  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Återrapporteringen godkänns. 

 
Sammanfattning 
 
Enligt tidigare beslut om verksamhetsplan med uppdelad budget för sina båda 
förvaltningar beslutade Vård- och omsorgsnämnden att ge förvaltningscheferna i 
uppdrag att: 

 genomföra besparingar på respektive enhet utifrån principen om tillit 

 besparingarna ska generera en budget i balans 

 återrapport på besparingar sker vid tre tillfällen under året, april, september och 
november. 

 återrapportera om besparingarna riskerar verksamhetens säkerhet. 

Utifrån ovanstående uppdrag sker per augusti återrapportering till nämnden. 

Det samlade sparbetinget för Social- och omsorgsförvaltningen (SOF) uppgår till 683 
tkr/mån och motsvarar ackumulerat per augusti 5 464 tkr. Den per augusti uppnådda 
ackumulerade sparkvoten uppgår till 1 788 tkr (32 %). SOF beräknas  
per årets slut ha ökat den uppnådda sparkvoten till totalt 3 891 tkr (47%). 

Det samlade sparbetinget för Äldreomsorgsförvaltningen (ÄF) uppgår till 1 155 
kr/mån och motsvarar ackumulerat per augusti 9 240 tkr. Den per augusti uppnådda 
ackumulerade sparkvoten uppgår till 1 700 tkr (18 %). ÄF beräknas per årets slut ha 
ökat den uppnådda sparkvoten till totalt 5 268 tkr (38 %). 

Den sammantagna uppnådda sparkvoten för SOF och ÄF gemensamt bedöms öka 
från augustis värde om 3 488 tkr (23 %), till ett ackumulerat värde vid årets slut om 9 
159 tkr (41 %). 

Som underlag för det fortsatta arbetet med olika besparingar och effektiviseringar 
ligger även de resultat och jämförelser som framgår av den fördjupade genom-
lysning som slutfördes av PWC i maj 2019. Denna genomlysning visar exempelvis 
att hemtjänst och nattorganisationen har relativt stor effektiviseringspotential och där 
förvaltningarna arbetar vidare med denna information som stöd.  

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och  
äldreomsorgsförvaltning 2019-09-13. 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden  2019-09-24  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

Von § 64        Dnr VON.2019.32               
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Pål Näslund föredrar ärendet. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschefer (för åtgärd) 
Förvaltningsekonom (för kännedom) 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2019-09-24   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 65        Dnr VON.2019.48               
 
 
Översyn och revidering av riktlinjer för biståndsbeslut  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
1. Upphäva tidigare riktlinje för bedömning av bistånd som upphör att gälla  

2019-09-30. 

2. Anta Riktlinje för bedömning av bistånd till äldre enligt Socialtjänstlagen (SoL) 
som börjar gälla 2019-10-01. 

 
Sammanfattning 
 
Äldreomsorgsförvaltningen fick i uppdrag att genomföra en översyn av riktlinjerna i 
syfte att säkerställa att riktlinjerna uppnår men inte överstiger skälig levnadsnivå. 
Denna översyn har visat att det finns behov av att tydliggöra syfte och bedömnings-
grunder i riktlinjen. Med anledning av detta har förvaltningen tagit fram ett förslag till 
nya riktlinjer för bedömning av bistånd till äldre enligt Socialtjänstlagen (SoL).  

De största förändringarna i riktlinjen, utöver tydliggjort innehåll, är att servicetjänster 
till personer över 75 år försvinner. Detta då möjlighet att begära servicetjänster utan 
biståndsbedömning i vissa fall går utöver vad som ingår i skälig levnadsnivå. Att ta 
bort servicetjänster för personer över 75 år innebär att endast den som ansöker om 
insatsen och har ett klarlagt behov av stöd som inte kan tillgodoses på annat sätt får 
tillgång till stödet.  

Äldreomsorgsförvaltningen har tidigare aviserat att avgiftsfri avlösning kan komma 
att tas bort i en ny riktlinje. Omvärldsbevakning och bedömning av kostnaden för att 
behålla insatsen medför att äldreomsorgsförvaltningen anser att insatsen bör finnas 
kvar för närvarande.  

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från äldreomsorgsförvaltningen 2019-09-12. 
Förslag till nya riktlinjer för bedömning av bistånd till äldre enligt Socialtjänstlagen. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Åsa Mirheim föredrar ärendet. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef och utvecklingsstrateg (för kännedom)
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2019-09-24   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 66        Dnr VON.2019.49               
 
 
Revidering av riktlinjer för missbruksvård  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Anta reviderade riktlinjer för missbruksvård daterad 2019-09-09. 

 
 
Sammanfattning 
 
Vård- och omsorgsnämnden har sedan tidigare beslutat att riktlinjerna för 
missbruksvård årligen skall ses över vilket även framgår av årshjulet 2019. 

Riktlinjerna har nu reviderats och de förändringar som gjorts, utöver en 
redaktionell uppdatering, handlar främst om nämndes ansvar för stödet till  
anhöriga under avsnitt 8.7.  

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen 2019-09-10. 
Förslag till reviderade riktlinjer för missbruksvård 2019-09-09. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Lars Ask föredrar ärendet. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef och utvecklingsstrateg (för kännedom) 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2019-09-24   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 67        Dnr VON.2019.15               
 
 
Rapportering av 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 verkställig-
heten 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 30 juni 2019: 

SoL: 

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

 IFO   0 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: 0 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader 
 från beslutsdatum. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen 2019-09-10. 
Kvartal 2 2019 Sammanställning ej verkställda gynnande beslut enligt SoL. 
Kvartal 2 2019 Sammanställning ej verkställda beslut enligt LSS. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunfullmäktige (för åtgärd) 
Revisorerna (för kännedom)
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2019-09-24   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 68        Dnr VON.2019.6               
 
 
Val av ordförande, vice ordförande samt ersättare i Kommunala 
Pensionärsrådet (KPR) mandatperioden 2019-2022  
 
Ärendet utgår då (V) inte har någon nominering till ersättare i Kommunala 
Pensionärsrådet. 
 
 
______ 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2019-09-24   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 69        Dnr VON.2019.46               
 
 
Sammanträdesdagar 2020  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
1. 25 samt 26 februari blir heldagar där 25 februari genomförs tillsammans med 

utbildningsnämnden. 
 
2. Sammanträdesplan för 2020 fastställs. 
 
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag till sammanträdesdagar 2020 har tagits fram. Sammanträdena är 
anpassade efter mål- och budgetprocessen och ekonomiska uppföljningar 

Förslag till sammanträdesdagar 2020 för Vård- och omsorgsnämnden är:  

 

Onsdag 25 februari   

Onsdag 25 mars  (Heldag) 

Tisdag 28 april  

Tisdag 26 maj   

Onsdag 26 augusti 

Tisdag 22 september  (Heldag) 

Tisdag 24 november  (Heldag) 

Onsdag 16 december                  

 
Tidpunkt för heldagar är 09.00. Övriga dagar 13.15 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och  
äldreomsorgsförvaltning 2019-08-22. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Sammanträdesplan för 2020 fastställs. 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden  2019-09-24  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

Von § 69        Dnr VON.2019.46               
 
 
 
Förslag 
 
Ordförande föreslår följande tilläggs till beslut: 25 samt 26 februari blir heldagar  
där 25 februari genomförs tillsammans med utbildningsnämnden. 
 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande frågar om eget tilläggsförslag samt framskrivet förslag och finner att 
nämnden beslutar enligt förslagen. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Social- och omsorgsförvaltningen (för kännedom) 
Äldreomsorgsförvaltningen (för kännedom) 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2019-09-24   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 70        Dnr VON.2019.50               
 
 
Revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd och felaktiga 
utbetalningar  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Anta revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd och felaktiga utbetalningar. 
 
 
Sammanfattning 
 
Vård- och omsorgsnämnden är ansvarig nämnd för ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt 
bistånd, som även kallas försörjningsstöd, ska vara ett komplement  
till socialförsäkringarna. Det ekonomiska biståndet ska ge hjälp när de generella 
stödformerna inte är tillräckliga eller inte kan lämnas. Ekonomiskt bistånd har som 
uppgift att träda in tillfälligt vid korta perioder av försörjningsproblem. 
 
Riktlinjen är en vägledning och anvisningar för arbetet med ekonomiskt bistånd enligt 
socialtjänstlagen. Riktlinjen är ett komplement till Socialtjänstlagen, Socialstyrelsens 
Allmänna råd om ekonomiskt bistånd (SOSFS 2013:1) och Ekonomiskt bistånd – 
handbok för socialtjänsten. 
 
Syftet med riktlinjerna är att principen om likabehandling följs när det gäller såväl 
bidragsnivå, förutsättningar för ekonomiskt bistånd, åtgärder för att sökande ska få 
en egen försörjning och handläggning vid felaktiga utbetalningar.  
 
Riktlinjerna för ekonomiskt bistånd är reviderade och delen som behandlar felaktiga 
utbetalningar är ny. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen 2019-09-12. 
Förslag till revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd och felaktiga utbetalningar. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Katarina Haddon föredrar ärendet. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef och utvecklingsstrateg (för kännedom) 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2019-09-24   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 71        Dnr VON.2019.53               
 
 
Riktlinjer för boendestöd  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Anta riktlinje för boendestöd. 

 
Sammanfattning 
 
Boendestöd är en biståndsbedömd insats utifrån 4 kap 1§SoL (Socialtjänstlagen). 
Dessa insatser är till för personer med psykisk och/eller neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning. Biståndet ska utformas så att det stärker den enskildes 
möjligheter att leva ett självständigt liv. Insatserna ska bryta social isolering, främja 
social trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och ett aktivt deltagande i samhällslivet. 
Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. 
 
Riktlinjen är ett styrdokument för verksamheten boendestöd inom kommunen. Syftet 
med riktlinjerna är rättssäkerhet och likabehandling när det gäller bedömning och 
tillgång till de insatser som erbjuds från kommunen. Riktlinjerna ska ge 
boendestödjare stöd och vägledning i arbetet.  
 
Riktlinjer för boendestöd har tidigare ingått i gemensamma riktlinjer för bedömning 
av bistånd för äldre och funktionsnedsatta. I den nya organisationen med en 
Äldreomsorgsförvaltning och en Social- och omsorgsförvaltning har behovet uppstått 
att upprätta en separat riktlinje för boendestöd. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen 2019-09-12.  
Förslag till riktlinjer för boendestöd. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef och utvecklingsstrateg (för kännedom) 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2019-09-24   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 72        Dnr VON.2018.37               
 
 
Utredning om socialtjänst och skola i samverkan  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
1. Godkänna informationen i utredningen. 

2. Förvaltningschefen får i uppdrag att ta fram förslag till finansiering av förslag  
1 och 2 i utredningen. 

 
Sammanfattning 
 
Regeringen har gett Skolverket och Socialstyrelsen i uppdrag att tillsammans 
genomföra ett treårigt utvecklingsarbete i syfte att förbättra samverkan. 

Social- och omsorgsförvaltningens och Utbildningsförvaltningens förvaltningschefer 
har från respektive nämnd i april 2018 fått ett utredningsuppdrag att arbeta fram ett 
förslag på hur skolan och socialtjänsten kan samverka i att arbeta förebyggande för 
elevernas bästa.  

Verksamhetscheferna för barn- och elevhälsan och individ- och familjeomsorg (IFO) 
barn och unga har inventerat behovet i sina respektive verksamheter, fört dialog med 
medarbetare inom barn- och elevhälsa och IFO barn och unga samt gjort 
omvärldsbevakning. 

Utredningen beskriver bakgrunden till varför det är angeläget att få till stånd en 
fungerande samverkan och samarbete mellan skolan och socialtjänsten runt elever 
med oroande skolfrånvaro. Exempel ges på hur andra kommuner arbetat med 
frågan samt en nulägesbeskrivning för Oxelösund.  I texten sammanfattas även vad 
som framkom från den statliga utredningen (SOU 2016:94). 

Utredningen utmynnar i tre förslag på samverkansformer:  

1. Två samfinansierade skolstödsresurser som arbetar i kommunens skolor. 

2. En samfinansierad skolstödsresurs som arbetar i kommunens högstadieskola. 

3. Ungdomsstödjartjänst konverteras till en skolstödsresurs. 

 
Förslagen innehåller en beskrivning av arbetsmetoder, vilken kompetens som 
behövs, förväntade effekter samt en uppskattning av resursåtgång.  

Utredningens förslag innebär att det inrättas en ny befattning för den/de resurser 
som ska riktas till skolan. Den nya befattningen föreslås få titeln skolstödjare. Syftet 
är att detta på ett tydligt sätt markerar vilket sorts uppdrag som är kopplat till titeln.   
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden  2019-09-24  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

Von § 72        Dnr VON.2018.37               
 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen 2019-09-09. 
Utredning socialtjänst och skola i samverkan 2019-09-02. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Katarina Haddon föredrar ärendet. 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Godkänna informationen i utredningen. 

 

Förslag 
 
Ordförande föreslår följande tillägg till beslut: Förvaltningschefen får i uppdrag att ta 
fram förslag till finansiering av förslag 1 och 2 i utredningen. 
 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande frågar om framskrivet förslag samt eget tilläggsförslag och finner att 
nämnden beslutar enligt förslagen. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för åtgärd) 
Utbildningsnämnden (för kännedom) 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2019-09-24   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 73        Dnr VON.2019.2               
 
 
Delgivningar  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
 
Delges: 
 
Kommunstyrelsen 
2019-09-04 
Ks § 121 - Budget i balans 2019 för vård- och omsorgsnämnden 
 
 
______ 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2019-09-24   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 74        Dnr VON.2019.3               
 
 
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 om- 
sorgsnämnden.  
 
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/ Augusti Särskilt boende, hemtjänst, matdistr, larm, 
enhetschef  daglig verksamhet, korttidsvistelse 
  
Avgiftshandläggare/ Augusti Avgiftsbeslut, färdtjänst, riksfärdtjänst,  
färdtjänsthandläggare   
 
LSS-handläggare Augusti Personlig assistans, daglig verksamhet,  
  korttidsvistelse, ledsagarservice, 
  kontaktpers 
 
Socialtjänst IFO Augusti Försörjningsstöd, utredn, behandling 
  
  
Von au 2019-07-18 Protokollsutdrag beslut 
 2019-08-28 Protokollsutdrag beslut 
 
 
______ 
 
 


