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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden  

 
2019-08-28  

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

Plats och tid Kommunhuset rum Hävringe kl 13.15 - 16.00 
  
Beslutande Linus Fogel (S)
 Emil Carlsson (V)
 Katarina Berg (M)
 Astrid Öhman Asp (S)
 Inge Ståhlgren (S)
 Christina Johansson (S)
 Eva Lantz (M)
 Birgitta Skårberg (KD)
 Per Krusell (SD)
Ej tjänstgörande ersättare Tonny Hammar (S)
 Lena Svedlind (S)
 Gada Hussain Ujjan (S)
 Tommy Linder (L)
 Dagmara Mandrela (SD)
Övriga deltagare Agnetha West Sekreterare
 Titti Kendall Förvaltningschef 
 Katarina Haddon Förvaltningschef 
 Ingela Mindemark MAS
 Åsa Mirheim Utvecklingsstrateg 
 Lars Ask Utvecklingsstrateg 
 Catharina Fredriksson Kommunstyrelsens ordförande
 Pål Näslund Verksamhetsekonom 
 Helen Gjödestöl, § 53 Enhetschef
 Carolina Bergstrand, § 53 Enhetschef
 Anette Henriksson, § 53 Personalkonsult 
 Carolina Eriksson, § 53 Personalkonsult 
  
  

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

Paragrafer 53  - 58  

    
 

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

 

     
 

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

     

BEVIS 

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Vård- och omsorgsnämnden  

Sammanträdesdatum 2019-08-28  

Datum för 
anslagsuppsättande 2019-09-03 Datum för  

anslagsnedtagande 2019-09-25 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunstyrelseförvaltningen 
 

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

 



 

 
Sammanträdesprotokoll 
 

Blad 2 

Sammanträdesdatum 

 
Vård- och omsorgsnämnden   2019-08-28   

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
 

Von § 53 Information/Rapporter 
 

3 

Von § 54 MAS rapport  
 

4 

Von § 55 Omorganisation inom Äldreomsorgsförvaltningen 
 

5 

Von § 56 Extraärende: Uppföljning av genomlysningen av vård- och 
omsorgsnämnden 
 

6 

Von § 57 Revidering av delegations- och verkställighetsordning 
 

7 

Von § 58 Redovisning av delegationsbeslut 
 

8 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2019-08-28   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 53        Dnr VON.2019.1               
 
 
Information/Rapporter  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Helen Gjödestöl och Carolina Bergstrand informerar om hemtjänstens verksamhet. 
 
Anette Henriksson och Carolina Eriksson informerar om sjukfrånvarostatistik. 
 
Ordförande informerar om verksamhetsbesök 23 september på familjecentralen. 
 
Titti Kendall och Katarina Haddon informerar om verksamheterna under sommaren, 
verksamheternas nuläge, kö till särskilt boende, ekonomi och genomlysningen av 
vård- och omsorgsnämnden. 
 
Pål Näslund informerar om ekonomisk uppföljning per juli. 
 
 
______ 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2019-08-28   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 54        Dnr VON.2019.14               
 
 
MAS rapport   
 
 
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 maj 2019: 1,09 dagar.  
 Resultat för juni: 0,6 dagar  
 Resultat för juli: 0,53 dagar  
 Resultat för hela 2019: 1,44 dagar.  
 
Arbetet med att minska antalet utskrivningsklardagar har varit framgångsrikt.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och  
äldreomsorgsförvaltning 2019-08-15. 
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Ingela Mindemark föredrar ärendet. 
 
 
______ 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2019-08-28   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 55        Dnr VON.2019.43               
 
 
Omorganisation inom Äldreomsorgsförvaltningen  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Godkänna informationen om omorganisation inom Äldreomsorgsförvaltningen.  
 
 
Sammanfattning 
 
Under våren 2019 genomgick Vård- och omsorgsnämnden en genomlysning för att 
utreda om nämnden är strukturellt underfinansierad. Det är kommunstyrelsen som 
har gett kommunchefen i uppdrag att tillse en genomlysning. Arbetet har utförts av 
revisionsföretaget PWC under april månad med hjälp av förvaltningarna inom 
nämndens område. 

I arbetet framkom att nämnden inte är underfinansierad och att delar av Äldre-
omsorgsförvaltningen har orimligt höga kostnader för att bedriva verksamheten. 
Särskilt kostsamma är hemtjänsten och nattomsorgen. Hemtjänstens timkostnad 
ligger på cirka 750 kronor per timme att jämföra med andra kommuners LOV-
ersättning som ligger omkring 350 - 450 kronor per timme. Nattomsorgens kostnader 
är i paritet med kommuner som har mer än dubbelt så många invånare.  

Rapporten som genomlysningen presenteras i beskriver också rekommendationer till 
förvaltningarna och nämnden för att komma tillrätta med ekonomin. Bland dessa 
rekommendationer belyses särskilt hemtjänsten och nattorganisationen som 
områden där samverkan mellan enheterna och grupperna måste öka. Förvaltningen 
har valt att följa dessa rekommendationer och arbetar därför för en organisations-
förändring där hemtjänsten organiseras i tre områden istället för nuvarande 
uppdelning under fem enhetschefer. Nattorganisationen föreslås samlas under en 
enhetschef istället för fem. Dessa åtgärder föreslås för en ökad möjlighet till 
samverkan mellan arbetsgrupperna och ett effektivt nyttjande av tillgängliga 
resurser.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från äldreomsorgsförvaltningen 2019-08-13. 
Organisationsskiss på ny organisation inom Äldreomsorgsförvaltningen. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Titti Kendall föredrar ärendet. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för kännedom)
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2019-08-28   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 56        Dnr VON.2019.51               
 
 
Extraärende: Uppföljning av genomlysningen av vård- och 
omsorgsnämnden  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
1. Uppföljning av genomlysningen utifrån av förvaltningen utvalda nyckeltal. 

 
2. Uppföljning ska ske i nämnden i maj och november 2020. 
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Ordförande lyfter frågan om uppföljning av genomlysning av vård- och 
omsorgsnämnden. 
 
 
Förslag 
 
Ordförande föreslår följande förslag till beslut: 
 
 Uppföljning av genomlysningen utifrån av förvaltningen utvalda nyckeltal. 
 Uppföljning ska ske i nämnden i maj och november 2020. 
 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande frågar om egna förslag och finner att nämnden beslutar enligt 
förslagen. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningscheferna (för åtgärd) 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2019-08-28   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 57        Dnr VON.2019.45               
 
 
Revidering av delegations- och verkställighetsordning  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Fastställer reviderad delegations- och verkställighetsordning för vård- och 
omsorgsnämnden.  
 
 
Sammanfattning 
 
Vård- och omsorgsnämnden får uppdra åt utskott, ledamot eller anställd att  
besluta på nämndens vägnar (6 kap 33 § KL). Genom sin delegations- och 
verkställighetsordning överför vård- och omsorgsnämnden beslutanderätten  
för angivna ärenden till delegat som får rätt att fatta självständiga beslut.  
Besluten ska redovisas till vård- och omsorgsnämnden.  

Gällande delegations- och verkställighetsordning för vård- och omsorgsnämnden 
från 2015-03-25 har granskats och reviderats. 

Med anledning av att en ny tobakslag börjat gälla 2019-07-01, Lag (2018:2088)  
om tobak och liknande produkter, behöver nämndens delegationsordning 
uppdateras. Ändringarna är införda under B.11. 

Övriga ändringar som gjorts är komplettering av beslut om försörjningsstöd över 
norm B.3.1 samt vissa korrigeringar till lagrumshänvisning. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen 2019-07-15. 
Förslag till revidering av delegations- och verkställighetsordning. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Utvecklingsstrateg (för åtgärd) 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2019-08-28   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 58        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/ Maj-juli Särskilt boende, hemtjänst, matdistr, larm, 
enhetschef  daglig verksamhet, korttidsvistelse 
  
Avgiftshandläggare/ Maj-juli Avgiftsbeslut, färdtjänst, riksfärdtjänst,  
färdtjänsthandläggare   
 
LSS-handläggare Maj-juli Personlig assistans, daglig verksamhet,  
  korttidsvistelse, ledsagarservice, 
  kontaktpers 
 
Socialtjänst IFO Maj-juli Försörjningsstöd, utredn, behandling 
  
  
Von au 2019-06-03 Von au § 115 - Serveringstillstånd  
  Matkreatören i Jönåker AB 
 2019-06-18 Protokollsutdrag beslut 
 2019-07-18 Protokollsutdrag beslut 
 
______ 
 
 
 
 


