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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden  

 
2019-04-23  

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

Plats och tid Kommunhuset rum Hävringe kl 13.15 - 16.35 
Beslutande Linus Fogel (S)
 Emil Carlsson (V)
 Katarina Berg, § 30-33 (M)
 Anders Lundgren, § 34-41 (M)
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 Eva Lantz (M)
 Birgitta Skårberg (KD)
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2019-04-23   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von §30        Dnr VON.2019.1               
 
 
Information/Rapporter  
 
Birgitta Hell och Bengt-Erik Renfors informerar om stjärnturer inom äldreomsorgen. 
 
 
Ordförande informerar om planerat verksamhetsbesök på Drivhuset 20 maj  
och framtagna frågor som skicka till Drivhuset innan besöket. 
 
 
Anette Henriksson från personalenheten informerar om sjukskrivningstal och 
kommunens arbete med sjukfrånvaro och hälsa. 
 
 
Titti Kedall och Katarina Haddon informerar om 
 
 Rekrytering av sommarvikarier är nästan klar. 
 Länsgemensam socialjour är i drift. 
 En enhetschef inom social- och omsorgsförvaltning ska vara tjänstledig,  

förvaltningschef går in och täcker upp. 
 
 
Titti Kendall informerar om  
 
 Kö till särskilt boende. 5 st väntar på särskilt boende omvårdnad och  

4 st väntar på särskilt boende demens. 
 Hemtjänsten och brukartid. 
 
 
 
______ 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2019-04-23   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 31        Dnr VON.2019.14               
 
 
MAS rapport  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Godkänna informationen om ”Trygg hemgång 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 mars 2019: 2,1 dagar. 

 Resultat för hela 2019: 1,4 dagar. 
 

Arbete pågår med att se över rutiner för att hantera väntetid till korttidsboende.  
I mars har väntetiden för att komma till korttidsboende varit 12-18 dagar. 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från äldreomsorgsförvaltningen 2019-04-10. 
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Ingela Mindemark föredrar ärendet. 
 
 
______ 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2019-04-23   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 32        Dnr VON.2019.4               
 
 
Budgetuppföljning per mars  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Budgetuppföljning per mars godkänns. 
 
 
Sammanfattning 
 
Utfallet per mars för vård och omsorgsnämnden totalt visar ett sammantaget 
ackumulerat resultat om - 7 997 tkr. Av detta totalresultat utgör en sedan tidigare 
beslutad och beviljad underbalans - 2 248 tkr. Återstående del av totalresultatet 
fördelar sig mellan social- och omsorgsförvaltningen med - 3 735 tkr, samt 
äldreomsorgsförvaltningen med - 2 014 tkr.  
 
Den redovisade underbalansen ska underställas nytt beslut inom nämnden samt 
kommunfullmäktige om hur denna fortsatt ska betraktas efter det att en fördjupad 
analys och genomlysning slutförts av de olika verksamheternas uppdrag och 
ekonomiska förutsättningar. Tills att sådant beslut fattas betraktas underbalansen 
som ett beviljat kostnadsöverdrag utöver liggande budget för 2019. Underbalansen 
uppgår härvid till 8,9 mkr för helåret 2019.  Vård- och omsorgsnämndens aktuella 
helårsprognos uppgår sammantaget till - 10 385 tkr. 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och 
äldreomsorgsförvaltningen 2019-04-09. 
Ekonomisk uppföljning per mars - äldreomsorgsförvaltningen. 
Ekonomisk uppföljning per mars - social- och omsorgsförvaltningen. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Titti Kendall, Katarina Haddon och Pål Näslund föredrar ärendet. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschefer (för åtgärd) 
Verksamhetsekonom (för kännedom) 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2019-04-23   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 33        Dnr VON.2019.32               
 
 
Återrapport från uppdrag om besparingar utifrån verksamhetsplan 
2019-2021  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
1. Godkänna återrapporteringen. 

2. Förvaltningscheferna får i uppdrag att genomföra en översyn av riktlinjerna för 
biståndsbeslut. Riktningen är att biståndsbesluten varken ska vara mer eller 
mindre generösa än vad lagen kräver.  

3. Förvaltningschefen för social- och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att utreda 
konsekvenserna att öppna ett HVB-hem för ungdomar i egen regi. 

4. Förvaltningschefen för äldreomsorgsförvaltningen får i uppdrag att göra en 
översyn av processen för vak vid vård i livets slut 

 
 
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 mars återrapportering till nämnden.  

Ekonomi: besparingar om 4 % samt riktade besparingar har inom social- och 
omsorgsförvaltningen inte gett några effekter då kostnadsökningar inom Barn  
och Unga samt LSS drivit på underskottet i verksamheten. Inom äldreomsorgs-
förvaltningen ses ingen förändring av det ekonomiska resultatet under perioden 
januari till februari men en förstärkt balans kan ses under mars månad.  

Tilläggas bör att per mars är budgeten periodiserad utifrån det beräknade utfallet 
med ökade kostnader under sommarmånaderna. Detta slår mest inom äldre- 
omsorgsförvaltningen på grund av fler antal medarbetare och därmed en högre 
budget för personalkostnader.  
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden  2019-04-23  
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Von § 33        Dnr VON.2019.32               
 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och  
äldreomsorgsförvaltning 2019-04-09. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Framskrivet förslag 
 
Godkänna återrapporteringen. 

 
Förslag 
 
Ordförande föreslår följande tillägg till beslut: 
 
 Förvaltningscheferna får i uppdrag att genomföra en översyn av riktlinjerna för 

biståndsbeslut. Riktningen är att biståndsbesluten varken ska vara mer eller 
mindre generösa än vad lagen kräver.  

 Förvaltningschefen för social- och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att utreda 
konsekvenserna att öppna ett HVB-hem för ungdomar i egen regi. 

 Förvaltningschefen för äldreomsorgsförvaltningen får i uppdrag att göra en 
översyn av processen för vak vid vård i livets slut 

 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande frågar om framskrivet förslag samt egna tilläggsförslag och finner att 
nämnden beslutar enligt förslagen. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschefer (för åtgärd) 
Verksamhetsekonom (för kännedom) 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2019-04-23   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 34        Dnr VON.2019.28               
 
 
Konsekvensbeskrivning 2020-2022  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
1. I konsekvensbeskrivningen under effektiviseringar 2020 för LSS ändra till 

följande lydelse: Se över möjligheten att upphandla utförandet av personlig 
assistans som idag utförs i egen regi. Se över möjligheten när det gäller  
övriga utföranden att samordna med andra kommuner 

 
2. Godkänna beskrivningen av konsekvenser av föreslagen ram 2020-2022  

och överlämna dokumentet till mål- och budgetberedningen. 
 
 
Sammanfattning 
 
Vård- och omsorgsnämnden ska i konsekvensbeskrivningen redogöra för nämndens 
verksamhet kommande budgetperiod 2020-2022 utifrån de preliminära ekonomiska 
ramarna och mål för verksamheten. Nämnden genomgår parallellt  
med arbetet kring konsekvensbeskrivningen en genomlysning med fokus på att 
kartlägga om nämnden är underfinansierad eller har ett effektiviseringsarbete att 
utföra. Rapport från genomlysningen förväntas vara klar i maj månad och kan 
medföra behov av att justera konsekvensbeskrivningen. 
 
Ingången i 2019 med en ram om 270 mkr har gett verksamheterna ett besparings-
arbete på såväl riktade besparingar som generella besparingar på 4 %. De 
preliminära ekonomiska ramarna för 2020- 2022 innebär fortsatt besparingskrav. Det 
intensiva arbetet med besparingar är nödvändigt utifrån demografin, där färre 
kommer att behöva försörja fler med minskade skatteintäkter.  
 
Konsekvensbeskrivningen ger en bild av nämndens reella förmåga att bedriva 
verksamhet i framtiden med bibehållen ambitionsnivå samt krav på arbetsmiljö, 
brukar- och patientsäkerhet och rättssäkerhet. Nämnden kommer under 2020 att  
ha ökade kostnader på grund av nytt särskilt boende för äldre samt en ökad 
driftskostnad för den gruppbostad inom LSS som planeras vara klar 2019- 2020.  
 
Redovisningen innehåller även beskrivning av vilka delar som behöver utvecklas, 
vad som kan effektiviseras, vilka lokalbehov som finns, vilken ambitionsnivå som 
finns samt vilka möjliga satsningar som kan medföra en minskad kostnad för 
kommunen.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och  
äldreomsorgsförvaltning 2019-04-12. 
Förslag till konsekvensbeskrivning 2020-2022. 
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Von § 34        Dnr VON.2019.28               
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Titti Kendall, Katarina Haddon och Pål Näslund föredrar ärendet. 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Godkänna beskrivningen av konsekvenser av föreslagen ram 2020-2022 och 
överlämna dokumentet till mål- och budgetberedningen.  
 
 
Förslag 
 
Ordförande föreslår följande tillägg till beslut: I konsekvensbeskrivningen under 
effektiviseringar 2020 för LSS ändra till följande lydelse: Se över möjligheten att 
upphandla utförandet av personlig assistans som idag utförs i egen regi. Se över 
möjligheten när det gäller övriga utföranden att samordna med andra kommuner. 

 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande frågar om eget tilläggsförslag samt framskrivet förslag och finner att 
nämnden beslutar enligt förslagen. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschefer (för åtgärd) 
Mål- och budgetberedningen (för åtgärd) 
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Von § 35        Dnr VON.2019.30               
 
 
Investeringsplan 2020-2022  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Godkänna social- och omsorgsförvaltningens och äldreomsorgsförvaltningens 
förslag till investeringar för åren 2020-2022. 
 
 
Sammanfattning 
 
Inom ramen för arbetet med mål och budget har social- och omsorgsförvaltningen 
och äldreomsorgsförvaltningen tagit fram ett förslag till en investeringsplan för 
perioden 2020-2022. Planen beskriver vilka investeringar som förväntas för att 
kunna möta kommande behov samt genomföra effektiviseringar inom 
förvaltningarnas olika verksamhetsområden.  

Sedan tidigare är det väl känt att vård- och omsorgsnämnden står inför stora 
demografiska utmaningar de närmsta åren. Andelen äldre invånare i kommunen 
ökar mer än genomsnittet i övriga landet. Det är en gemensam kommun-
angelägenhet att lösa frågan med att få till en bra och fungerande vård, omsorg  
och boende för de äldre.  

Enligt den senaste befolkningsstatistiken (SCB oktober 2018) kommer antalet 
Oxelösundsbor över 85 år under en tioårsperiod att öka med ca 30 % vilket 
motsvarar runt 140 personer. Statistiskt innebär detta en ökad efterfrågan av 
lägenheter i särskilt boende om drygt 40 stycken vilket är den direkta orsaken  
till den beslutade nybyggnationen på Björntorps äldreboende som ska vara 
färdigställd 2020. En motsvarande volymökning förväntas även för personer  
som omfattas av kommunens hemtjänst. 

Inom målgruppen personer med funktionsnedsättning sker även här en ökning.  

Under de närmast följande åren kommer sju ungdomar som nu går i särgymnasiet 
att sluta skolan vilket innebär att de vill börja arbeta och flytta hemifrån. 

Kommunen behöver därför möta en förväntad ökad efterfrågan på bostäder med 
särskild service samt sysselsättning i form av daglig verksamhet. Inrättandet av en 
ny gruppbostad finns beslutad och det pågår diskussioner om att utöka antalet 
platser i servicebostad.    

Sammantaget behöver förvaltningen investera i såväl ny teknik, inventarier, lokaler 
och lokalanpassningar samt köp av tjänster.  

Med hänsyn till den snabba tekniska utvecklingen är det ekonomiskt fördelaktigare 
att vid införandet av ny teknik hyra sin utrustning där fortlöpande uppgraderingar 
ingår istället för investeringar av engångskaraktär med kostsamma utbyten som följd. 
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Von § 35        Dnr VON.2019.30               
 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och  
äldreomsorgsförvaltning 2019-04-12. 
Förslag till investeringsplan för äldreomsorgsförvaltningen 2020-2022. 
Förslag till investeringsplan för social- och omsorgsförvaltningen 2020-2022. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Titti Kendall och Katarina Haddon föredrar ärendet. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Mål- och budgetberedningen (för åtgärd) 
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Von § 36        Dnr VON.2019.19               
 
 
Yttrande över revisionsrapport - integrationen av nyanlända  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Antar utarbetat svar på de förtroendevalda revisorernas synpunkter med anledning 
av revisionsrapport Integration av nyanlända. 

 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige antog 2015 kommunens Integrationsplan med det över-gripande 
målet att 50 % av alla nyanlända ska ha egen försörjning inom etableringsperioden. 
Med egen försörjning avses arbete, studier eller a-kassa.  
Hur målet ska mätas på bästa sätt har diskuterats och planen har kompletterats, 
förtydligats och tillförts en konkret åtgärdsplan. Åtgärdsplanen har tagits fram av 
integrationsnätverket där kommunens samtliga förvaltningar och bolag ingår. Arbetet 
har inriktats på att ta fram konkreta åtgärder som underlättar och förbättrar 
integrationen av de nya medborgare som kommer till Oxelösund från andra länder 
och kulturer. Åtgärdsplanens åtgärder har hittills följts upp inom integrations-
nätverket.  

Ernst & Young revisionsbolag (EY) har på uppdrag av de förtroendevalda 
revisorerna granskat kommunens arbete med integration av nyanlända vuxna med 
uppehållstillstånd. Syftet har varit att bedöma om arbetet med integration sköts på ett 
ändamålsenligt sätt.  

EY:s övergripande bedömning är att kommunens arbete med integration av 
nyanlända i de flesta hänseenden fungerar bra. EY rekommenderar dock att 
Kommunstyrelsen tydliggör styrning och uppföljning av arbetet. 

De förtroendevalda revisorerna gör med anledning av revisionsrapporten följande 
bedömning: 

 Kommunen har en ändamålsenlig organisation med fungerande former för 
samverkan och samarbete på operativ nivå både internt och externt. 

 Kommunfullmäktiges integrationsmål behandlas årligen i mål- och budget samt i 
delårs- och årsredovisningarna men att de inte har mätts och följts upp sedan 
2016. 

 Styrelse och nämnder har införlivat fullmäktiges mål i sina verksamhetsplaner. 
Då de inte har brutits ner kan integrationsinsatserna på nämndnivå vaken styras 
eller följas upp. 

 Det är positivt att det nu ska påbörjas ett arbete med att utveckla mål och mått. 

 Det kan övervägas om ansökningar om externa bidrag till integration bör 
kanaliseras och sammanhållas via integrationssamordnaren.    
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Von § 36        Dnr VON.2019.19               
 
 

 

De förtroendevalda revisorerna instämmer i EY:s rekommendationer att 
Kommunstyrelsen behöver ta ett starkare grepp över arbetet med integrations- och 
åtgärdsplanen samt att målet behöver definieras tydligare, målsättas, kontinuerligt 
följas upp och utvärderas så att lämpliga åtgärder kan vidtas redan under 
etableringsperioden. 
 
Kommunfullmäktiges integrationsmål behandlas årligen i mål- och budget samt i 
delårs- och årsredovisningarna men att de inte har mätts och följts upp (i Kommun-
styrelseförvaltningen) sedan 2016 

Individer, framförallt i studier på SFI och i etableringsprogram har under denna tid 
följts upp systematiskt och kontinuerligt genom individuella planer samt genom en 
samling verksamhetsövergripande och relevanta uppföljningsvariabler inom 
integrationsnätverket.  

Målet att 50 % av de nyanlända ska ha egen försörjning efter etableringsperiodens 
två år mäts årligen av social- och omsorgsförvaltningen och presenteras i års-
redovisningen. Förvaltningen mäter hur stor andel som inte är aktuella för 
försörjningsstöd efter etableringsperioden. Social- och omsorgsförvaltningen ser 
fram emot att målet definieras tydligare så att det kan följas upp på ett mer 
ändamålsenligt sätt. 

 
Styrelse och nämnder har införlivat fullmäktiges mål i sina verksamhetsplaner. Då de 
inte har brutits ner kan integrationsinsatserna på nämndnivå vaken styras eller följas 
upp 

Social- och omsorgsförvaltningen instämmer i revisorernas synpunkt. Kommun-
styrelseförvaltningen har inom ramen för mål- och budget 2020-2022 fått i uppdrag 
att genomföra ett utvecklingsarbete som innefattar såväl mål och mått för fullmäktige 
och nämnd, som en revidering av åtgärdsplanen. Arbetet förväntas  
leda till att kommunfullmäktiges mål följs upp på ett mer ändamålsenligt sätt, att 
nämnderna bryter ner det övergripande målet i, för nämnderna, mer relevanta mål, 
samt att en tydligare rapportering av åtgärder i integrationsplanens del 2, det vill 
säga åtgärdsplanen utarbetas till kommunstyrelse. 

 
Det kan övervägas om ansökningar om externa bidrag till integration bör kanaliseras 
och sammanhållas via integrationssamordnaren  

Det kommunala integrationsarbetet stöds till viss del av bidrag som antingen betalas 
ut som en schablonersättning eller söks. Kommunstyrelseförvaltningen utredde 
frågan om att samla återsökningen av bidrag via en controller under 2017. De 
värderingar som då gjordes landade i slutsatsen att det var mer framgångsrikt och 
bättre att varje verksamhet, där insikten om de aktuella individerna är som störst, är 
de mest lämpade för detta ändamål. Social- och omsorgsförvaltningen instämmer i 
kommunstyrelseförvaltningens slutsats. 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden  2019-04-23  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

Von § 36        Dnr VON.2019.19               
 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen 2019-04-08. 
Revisionsrapport - granskning av integration av nyanlända 
Missiv - integrationen av nyanländ. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Revisorerna (för kännedom) 
Kommunfullmäktige (för kännedom) 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2019-04-23   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 37        Dnr VON.2019.29               
 
 
Utse verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt 
upphävande av tidigare beslut  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
1. Vård- och omsorgsnämndens beslut 2018-12-19 § 94 att utse Annika Olsson till 

verksamhetschef för hälso- och sjukvården upphävs. 
 

2. Titti Kendall utses till verksamhetschef för hälso- och sjukvården som bedrivs 
inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde. 

 
 
Sammanfattning 
 
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 4 kap 2 § ska det där det bedrivs hälso- 
och sjukvårdsverksamhet finnas någon som svarar för verksamheten (verksamhets-
chef).  
 
Av Hälso- och sjukvårdsförordning (2017:80) 4 kap. ”Behörighet och ansvar för vissa 
personalgrupper” framgår att verksamhetschefen ska säkerställa att patientens 
behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses. 
 
Verksamhetschefen ansvarar bland annat för rutiner för delegering och har alltid  
det övergripande ansvaret för verksamheten. 
 
Tidigare verksamhetschef Annika Olsson avslutar sin tjänst 2019-04-30. 
Förvaltningschef Titti Kendall föreslås överta rollen som verksamhetschef för HSL. 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från äldreomsorgsförvaltningen 2019-04-11- 
 
 
______ 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2019-04-23   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 38        Dnr VON.2019.6               
 
 
Extraärende: Val av 1 ersättare i Kommunala Pensionärsrådet 
(KPR) mandatperioden 2019-2022  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Tommy Linder (L) utses till ersättare i Kommunala Pensionärsrådet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Jonas Lövholm (C) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i vård- och 
omsorgsnämnden och därmed upphör även uppdraget som ersättare i Kommunala 
pensionärsrådet varför en ny ersättare ska utses. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Inget framskrivet förslag finns. 
 
 
Förslag 
 
Eva Lantz (M) nominerar Tommy Linder (L). 
 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande frågar om Eva Lantz (M) förslag och finner att nämnden beslutar enligt 
förslaget. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Sekreterare KPR (för kännedom) 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2019-04-23   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 39        Dnr VON.2019.2               
 
 
Delgivningar  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
 
Delges: 
 
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 
2019-03-29 
Protokoll 
 
Kommunfullmäktige 
2019-04-03 
Kf § 26 - Beviljande om ansvarsfrihet för kommunens verksamheter 2018 
 
 
______ 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2019-04-23   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 40        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/ mars Särskilt boende, hemtjänst, matdistr, larm, 
enhetschef  daglig verksamhet, korttidsvistelse 
  
Avgiftshandläggare/ mars Avgiftsbeslut, färdtjänst, riksfärdtjänst,  
färdtjänsthandläggare   
 
LSS-handläggare mars Personlig assistans, daglig verksamhet,  
  korttidsvistelse, ledsagarservice, 
  kontaktpers 
 
Socialtjänst IFO dec 2018 Försörjningsstöd, utredn, behandling 
 jan-mars  

  
Von au 2019-03-26 Protokollsutdrag beslut 
 2019-03-26 Von au §78-granskning delegationsbeslut 
 2019-04-01 Protokollsutdrag beslut 
 
 
______ 
 
 
 
 


