
 

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (19)
  
Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden  

 
2019-11-26  

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

Plats och tid Kommunhuset rum Hävringe kl 13.15 - 15.40 
  
Beslutande Linus Fogel (S)  
 Emil Carlsson (V)  
 Katarina Berg (M)  
 Astrid Öhman Asp (S)  
 Inge Ståhlgren (S)  
 Ann Svensson (S)  
 Eva Lantz, § 80-90 (M)  
 Birgitta Skårberg (KD)  
 Per Krusell (SD)  
 Christina Johansson, § 91-93 (S)  
   
Ej tjänstgörande ersättare Christina Johansson, § 80-90 (S)
 Tonny Hammar (S)
 Lena Svedlind (S)
 Gada Hussain Ujjan (S)
  
Övriga deltagare Agnetha West Sekreterare 
 Titti Kendall Förvaltningschef 
 Katarina Haddon Förvaltningschef 
 Lars Ask Utvecklingsstrateg 
 Henrik Lewerissa, § 83-84 Verksamhetsekonom
  
  
  
  
  
  
  

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

Paragrafer 80  - 93  

    
 

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

 

     
 

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

     

BEVIS 

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Vård- och omsorgsnämnden  

Sammanträdesdatum 2019-11-26  

Datum för 
anslagsuppsättande 2019-11-28 Datum för  

anslagsnedtagande 2019-12-20 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunstyrelseförvaltningen 
 

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

 



 

 
Sammanträdesprotokoll 
 

Blad 2 

Sammanträdesdatum 

 
Vård- och omsorgsnämnden   2019-11-26   

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
 
 

Von § 80 Uppföljning av målstyrning och roller 2019 
 

4 

Von § 81 Information/Rapporter 
 

5 

Von § 82 MAS rapport  
 

6 

Von § 83 Budgetuppföljning per oktober 
 

7 

Von § 84 Återrapport från uppdrag om besparingar utifrån verksamhetsplan  
2019-2021 
 

8 - 9 

Von § 85 Taxor 2020 
 

10 

Von § 86 Uppföljning internkontrollplan 2019 
 

11 

Von § 87 Revidering av delegations- och verkställighetsordning 
 

12 

Von § 88 Riktlinjer för daglig verksamhet och sysselsättning enligt Lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och 
Socialtjänstlagen (SoL) 
 

13 

Von § 89 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 
Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) 
 

14 

Von § 90 Socialtjänst och skola i samverkan - finansieringsförslag 
 

15 - 17 

Von § 91 Val av 1 ersättare i Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 
mandatperioden 2019-2022 
 

18 

Von § 92 Delgivningar 
 

19 

Von § 93 Redovisning av delegationsbeslut 
 

20 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2019-11-26   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 80        Dnr VON.2019.67               
 
 
Uppföljning av målstyrning och roller 2019  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
1. Redovisning av Social- och omsorgsförvaltningens samt Äldreomsorgsförvaltningens 

uppföljning godkänns. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar vid sammanträdet att lyfta följande i sin egen 
utvärdering: 

 Policyn är känd för nämnden ledamöter och ersättare.  
 Spelreglerna är tydliga och klara och dom efterlevs. Frågor från politiker 

går direkt till förvaltningschef som tar frågan vidare till handläggare.  
 Förbättringsområde är att under pågående mandatperiod påminna 

ledamöter och ersättare om policyn samt en fördjupad genomgång av 
policyn vid den årliga uppföljningen. 

 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige antog 2012 Policy för målstyrning och roller i Oxelösunds 
kommun (2012-02-15, § 13). Hur policyn efterlevs ska följas upp och utvärderas  
en gång per år av samtliga nämnder och förvaltningar för redovisning till 
kommunfullmäktige. 
 
Vård- och omsorgsnämnden genomför vid sammanträdet utvärdering av målstyrning 
och roller för egen del. Som underlag till Vård- och omsorgs- 
nämndens egen utvärdering lämnas Social- och omsorgsförvaltningens  
samt Äldreomsorgsförvaltningens utvärdering. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och  
äldreomsorgsförvaltning 2019-11-15. 
Policy för målstyrning och roller. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Titti Kendall och Katarina Haddon föredrar ärendet. 
Nämnden diskuterar policyn i grupper och redovisar resultaten. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunstyrelseförvaltningen (för kännedom) 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2019-11-26   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 81        Dnr VON.2019.1               
 
 
Information/Rapporter  
 
 
Ordförande informerar om besök i verksamheterna bland annat på Björntorp och 
särskilt boende. 
 
 
Titti Kendall och Katarina Haddon informerar om 
 
 2 Lex Sarah utredningar pågår.  
 Livsmedelskontroll Sjötången med brister. 
 Vattenläcka på Sjötången. 
 Vitesföreläggande från Inspektionen för vård och omsorg. 
 Översyn av verksamheterna personlig assistans, hemtjänsten, natt-

organisationen och bemanningar på särskilt boende utifrån genom- 
lysningen av nämnden. 

 Nära vård i Sörmland. 
 Nytt LSS boende, beslut tas i kommunstyrelsen i januari 2020. 
 Projektering pågår för nytt särskilt boende vid Björntorp. 
 Statsbesök av statsministern på Drivhuset. 
 Ingen kö till särskilt boende. 
 
 
______ 



 

Sammanträdesprotokoll Blad 5 (19)
  
Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2019-11-26   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 82        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 september 2019: 0,57 dagar.  
 Resultat för oktober 2019: 0,72 dagar  
 Resultat för hela 2019: 1,19 dagar.  
 
Arbetet med omställning till ”Nära vård” har inletts.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och  
äldreomsorgsförvaltning 2019-11-12. 
 
 
______ 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2019-11-26   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 83        Dnr VON.2019.4               
 
 
Budgetuppföljning per oktober  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Budgetuppföljning per oktober 2019 godkänns. 
 
 
Sammanfattning 
 
I enlighet med tidigare månaders återrapportering under 2019 indelas Vård- och 
omsorgsnämndens (VON) totala resultat och budgetuppföljning i tre delar. Dessa 
delar utgörs av den liggande driftsbudgeten för Social- och omsorgsförvaltningen 
(SOF), den liggande driftsbudgeten för Äldreomsorgsförvaltningen (ÄF), samt därtill 
en särredovisad Underbalans för 2019. Denna indelning bibehålls året ut av 
jämförbarhets- och kontinuitetsskäl i nämndens månads- och delårsbokslut 2019. 

Det samlade resultatutfallet per oktober uppgår till totalt -17 121 tkr. 

Härav utgör resultat hänförligt till Underbalans -7 474 tkr, social- och omsorgs- 
förvaltningen -3 080 tkr och äldreomsorgsförvaltningen -6 567 tkr. 

Helårsprognosen för förvaltningarnas verksamheter uppgår sammantaget till  
-18 662 tkr, där de större underskotten återfinns inom verksamheterna Barn och 
ungdomsvård, Äldreomsorg ordinärt boende, Äldreomsorg särskilt boende samt 
Insatser enligt LSS. 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och  
äldreomsorgsförvaltning 2019-11-13. 
Ekonomisk uppföljning per oktober. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Henrik Lewerissa föredrar ärendet. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschefer (för åtgärd) 
Verksamhetsekonom (för kännedom) 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2019-11-26   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 84        Dnr VON.2019.32               
 
 
Återrapport från uppdrag om besparingar utifrån verksamhetsplan 
2019-2021  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Återrapporteringen godkänns. 

 
Sammanfattning 
 
Angående besparingar/effektiviseringar, återrapportering per oktober 2019 

I budget 2019 ingår samlade besparings-/effektiviseringskrav för de båda 
underliggande förvaltningarna om totalt 22,1 mkr, varav fördelat på Social och 
omsorgsförvaltningen (SOF) 8,2 mkr samt Äldreomsorgsförvaltningen (ÄF) 13,9 mkr. 

Förvaltningarnas arbete med dessa besparingsåtgärder och den effekt som uppnåtts 
har följts upp genom beräkning av hur stor andel av de budgeterade sparkraven som 
vid varje tillfälle uppnåtts. Detta tal benämns uppnådd sparkvot och redovisas 
fortlöpande till sitt belopp och procentuella andel.  

 

Besparingar/effektiviseringar Social- och omsorgsförvaltningen (SOF) 

I verksamheternas liggande driftsbudget för 2019 ingår besparingar/effektiviseringar 
om totalt 8 200 tkr. 

Det samlade sparbetinget för SoF uppgår till 683 tkr/mån och motsvarar ackumulerat 
per oktober 6 830 tkr. Den per oktober uppnådda ackumulerade sparkvoten uppgår 
till 3 750 tkr (55 %). SOF beräknas per årets slut ha ökat den uppnådda sparkvoten 
till totalt 4 592 tkr (56 %). 

 

Besparingar/effektiviseringar Äldreomsorgsförvaltningen (ÄF) 

I verksamheternas liggande driftsbudget för 2019 ingår besparingar/effektiviseringar 
om totalt 13 856 tkr. 

Det samlade sparbetinget för ÄF uppgår till 1 155 tkr/mån och motsvarar 
ackumulerat per oktober 11 550 tkr. Den per oktober uppnådda ackumulerade 
sparkvoten uppgår till 4 983 tkr (43 %). ÄF beräknas per årets slut ha ökat den 
uppnådda sparkvoten till totalt 7 687 tkr (55 %). 

 

Den sammantagna uppnådda sparkvoten för SOF och ÄF gemensamt bedöms öka 
från oktober månads värde om 8 733 tkr (47 %), till ett ackumulerat värde vid årets 
slut om 12 279 tkr (55 %). 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden  2019-11-26  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

Von § 84        Dnr VON.2019.32               
 

 

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 2019-11-14. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschefer (för åtgärd) 
Verksamhetsekonom (för kännedom) 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2019-11-26   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 85        Dnr VON.2019.36               
 
 
Taxor 2020  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
1. Ingen förändring av egenavgift för  

 matkostnad vid kommunens dagverksamhet/dagliga 
verksamhet/sysselsättning. 

 förbrukningsartiklar på särskilt boende. 

 tvätt vid korttidsvård/växelvård. 

 guldkant vid korttidsvård/växelvård på säbo-sektion. 

 hemtjänst (service, omvårdnad, boendestöd) 

 individuella larm 

 trygghetslarm (installationsavgift, avgift för förlorad larmknapp och/eller  
ej återlämnat larm) 

2. Ingen förändring av avgiften för helpension vid särskilt boende enligt SoL. 
Avgiften ligger till grund för matkostnad vid korttidsvård/växelvård/korttids. 

3. Ingen förändring av avgiften för helpension vid bostäder med särskild service 
enligt LSS. 

 
 
Sammanfattning 
 
Grunderna för avgiftssättning inom vård- och omsorgsnämndens verksamhets-
område har fastställts av kommunfullmäktige 2015-04-01 och beslutsrätten  
gällande de flesta avgiftsnivåer har därmed delegerats till vård- och omsorgs-
nämnden. Taxor 2019 som delegerats till vård- och omsorgsnämnden har setts  
över och reviderats av de båda omsorgsförvaltningarna genom en omvärldsanalys.  

Förslaget är att ingen förändring av avgifterna görs till 2020. 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och  
äldreomsorgsförvaltning 2019-11-15. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Handläggare (för åtgärd) 
Niklas Telin (för kännedom)
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2019-11-26   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 86        Dnr VON.2019.35               
 
 
Uppföljning internkontrollplan 2019  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Godkänna uppföljning av intern kontrollplan 2019, uppföljning 2 

 
Sammanfattning 
 
Vård- och omsorgsnämnden har fastställt en intern kontrollplan för sina egna 
verksamheter för år 2019. Interna kontrollplanen innehåller åtta kontroller som ska 
följas upp två gånger per år.  Den andra uppföljningen har nu genomförts och avser 
perioden maj – september 2019.  

Uppföljningen visar att resultatet för samtliga granskade områden med undantag för 
genomförandeplanerna inom bägge förvaltningarna har förbättrats jämfört med 
föregående granskning.  

Behov av åtgärder för kvalitetsutveckling avseende genomförandeplanerna kvarstår. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och  
äldreomsorgsförvaltning 2019-11-05. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Internkontrollansvarig kommunstyrelseförvaltningen (för kännedom) 
Revisorerna (för kännedom) 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2019-11-26   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 87        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 verkställighets-
ordning överför vård- och omsorgsnämnden beslutanderätten för angivna ärenden till 
delegat som får rätt att fatta självständiga beslut. Besluten ska redovisas till vård- 
och omsorgsnämnden.  

I gällande delegations- och verkställighetsordning för vård- och omsorgsnämnden 
från 2019-08-28 föreslås att ett nytt delegationsbeslut införs under B.6.15. Beslutet 
rör anmälan om behov att interimistiskt utse en särskild förordnad vårdnadshavare 
vilket saknas idag.  

Ytterligare ändringar har gjorts under B.3.11 och B.3.13. Dessa handlar om ett 
förtydligande av lagrum samt förslag på borttagande av texten under B.3.13 ” 
ensamkommande asylsökande” vilket annars begränsar tillämpningen.  

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och  
äldreomsorgsförvaltning 2019-11-06. 
Förslag till reviderad delegations- och verkställighetsordning. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschefer (för kännedom) 
Utvecklingsstrateg (för åtgärd) 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2019-11-26   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 88        Dnr VON.2019.65               
 
 
Riktlinjer för daglig verksamhet och sysselsättning enligt Lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och 
Socialtjänstlagen (SoL)  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Antar ny riktlinje för daglig verksamhet och sysselsättning enligt LSS och SoL 
daterad 2019-11-14. 
 
Sammanfattning 
 
Daglig verksamhet är en biståndsbedömd insats utifrån lagen (1993:387) om stöd 
och service till vissa funktionshindrade, LSS. Sysselsättning är en biståndsbedömd 
insats utifrån socialtjänstlagen 5 kap 7 §, SoL.  
 
Daglig verksamhet är till för personer som tillhör LSS personkrets med utvecklings-
störning, autism eller autismliknande tillstånd samt personer med betydande och 
bestående begåvningsmässiga funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder.  
 
Sysselsättning är till för personer med psykisk ohälsa, långvarig psykisk funktions-
nedsättning eller annan funktionsnedsättning.  
 
Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras goda levnadsvillkor enligt LSS 
alternativt en skälig levnadsnivå enligt SoL. Biståndet ska utformas så att det stärker 
den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv. De insatser som ges ska vara 
av god kvalitet och anpassas efter den enskildes behov.  
 
Riktlinjen är ett styrdokument för verksamheten daglig verksamhet och syssel-
sättning 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 handledarna stöd och vägledning i arbetet.  
 
Riktlinjer för daglig verksamhet och sysselsättning enligt LSS och SoL har tidigare 
ingått i gemensamma riktlinjer för bedömning av bistånd för äldre och funktions-
nedsatta. I den nya organisationen med en Social- och omsorgsförvaltning och en 
Äldreomsorgsförvaltning har behovet uppstått att upprätta en separat riktlinje för 
daglig verksamhet och sysselsättning. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen 2019-11-14. 
Förslag till riktlinjer för daglig verksamhet och sysselsättning enligt LSS och SoL 
2019-11-14. 
 
______ 
 
Beslut till:Förvaltningschef (för kännedom), Utvecklingsstrateg (för åtgärd)
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2019-11-26   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 89        Dnr VON.2019.15               
 
 
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 
Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (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 september 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: 3 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader 
 från beslutsdatum. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen 2019-11-13. 
Sammanställning ej verkställda beslut enligt LSS kvartal 3 2019. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Ks/Kf (för åtgärd) 
Revisorerna (för kännedom)
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2019-11-26   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 90        Dnr VON.2018.37               
 
 
Socialtjänst och skola i samverkan - finansieringsförslag  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
1. Godkänna redovisat finansieringsförslag. 

2. Förvaltningschefen får i uppdrag att  
 

 I första hand undersöka om extern finansiering för 2 skolstödsresurser  
i projektform under nämndens regi och i andra hand 1 skolstödsresurs.  

 I andra hand ansöka om utökad budgetram för nämnden för 2 skol-
stödsresurser och i andra hand för 1 skolstödsresurs. 

 
3. Beslutet skickas till utbildningsnämnden för ett godkännande av 

finansieringsförslagen. 
 
 
Sammanfattning 
 
Vid nämndens sammanträde 2019-09-24 gavs förvaltningschefen i uppdrag att ta 
fram förslag på finansiering av nya befattningar i form av skolstödsresurser vilket i 
sin tur föreslagits i Utredning socialtjänst och skola i samverkan.  

Utredningen har lämnat två alternativa förslag på resurser 

Alternativ 1) Två skolstödjare till en total kostnad om ca. 1 008 tkr/år varav 50 % 
finansieras av Utbildningsnämnden. 

Alternativ 2) En skolstödjare till en total kostnad om 504 tkr/år varav 50 % finansieras 
av Utbildningsnämnden.   

Gällande möjlig finansiering kan förvaltningen konstatera att det idag inte finns 
någon finansiering att tillgå inom befintlig ram för att inrätta sådan tjänst. 

Förvaltningen kan även förutse att 2020års budget kommer att innehålla ett antal 
sparbeting att hantera. Således återstår alternativet att verksamheten tilldelas ett 
utökat anslag såvida det inte tillkommer något riktat statsbidrag att söka som skulle 
kunna täcka hela eller delar av kostnaden.      

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen 2019-11-14. 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden  2019-11-26  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

Von § 90        Dnr VON.2018.37               
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
3. Godkänna redovisat finansieringsförslag. 

4. Beslutet gäller under förutsättning att Utbildningsnämnden fattar samma beslut. 

 

Förslag 1 
 
Ordförande föreslår följande tillägg till beslut:  
 
Förvaltningschefen får i uppdrag att  
 
 I första hand undersöka om extern finansiering för 2 skolstödsresurser i 

projektform under nämndens regi och i andra hand 1 skolstödsresurs.  
 I andra hand ansöka om utökad budgetram för nämnden för 2 skol-

stödsresurser och i andra hand för 1 skolstödsresurs. 
 

 
Katarina Berg (M) föreslår följande tillägg till beslut: 
 
Beslut enligt alternativ 1 med 2 skolstödjare till en total kostnad om cirka  
1 008 tkr/år varav 50 % finansieras av Utbildningsnämnden. 
Eva Lantz (M), Birgitta Skårberg (KD) och Per Krusell (SD) instämmer. 

 
 
Beslutsgång 1 
 
Ordförande ställer eget förslag mot Katarina Bergs (M) förslag och finner att 
nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

 
 
Förslag 2 
 
Ordförande föreslår följande ändring av framskrivet förslag punkt 2: Beslutet 
skickas till utbildningsnämnden för ett godkännande av finansieringsförslagen. 
 
 
Beslutsgång 2 
 
Ordförande frågar om eget förslag 2 och finner att nämnden beslutar enligt 
förslaget. 
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Vård- och omsorgsnämnden  2019-11-26  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

Von § 90        Dnr VON.2018.37               
 
 
 
Reservation beslut 1 
 
Katarina Berg (M), Eva Lantz (M), Birgitta Skårberg (KD) och Per Krusell (SD) 
reserverar sig mot beslut 1 till förmån för Katarina Bergs (M) förslag och lämnar 
följande skriftliga reservation: 
 
"Skriftlig reservation 2019-11-26 Ärende 8, skolstödjare. 
  
Vi väljer att besluta enligt alt.1 Två skolstödjare till en kostnad om ca, 1.008 tkr/år 
varav 50% finansieras av utbildningsnämnden. Vi förordar långsiktighet och inte 
korta projekt. 
  
Förslaget en skolstödjare till kommunens högstadieskola samt en till kommunens låg 
-och mellanstadieskolor- syfte förebygg i rätt tid och följ upp! 
Alla barn har rätt till att klara sin skolgång, att klara sin skolgång är den viktigaste 
skyddsfaktorn när det gäller risken att drabbas av psykisk ohälsa och sociala 
problem.  
  
Den som har en hög skolfrånvaro/ sociala problem har också en högre risk att inte 
klara av skolgången. 
  
Viktigt att det upptäcks tidigt med ett förebyggande arbete och redan i låg och 
mellanstadiet. Vi behöver uppmärksamma elevers sociala problem samt frånvaro 
och agera tidigt, förebygga med närvaro och tidiga insatser.  
  
Våra barn-vår framtid. 
  
Katarina Berg (M) Eva Lantz (M) Birgitta Skårberg (KD) Per Krusell (SD)" 

 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för åtgärd) 
Utbildningsnämnden (för åtgärd) 
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2019-11-26   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 91        Dnr VON.2019.6               
 
 
Val av ordförande, vice ordförande samt ersättare i Kommunala 
Pensionärsrådet (KPR) mandatperioden 2019-2022  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Emil Carlsson utses till ersättare i KPR. 
 
 
Sammanfattning 
 
Sinikka Kontinen (V) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i Vård- och  
omsorgs-nämnden och därmed upphör även uppdraget som ersättare i  
Kommunala pensionärs-rådet varför en ny ersättare måste utses. 

Nominering sker på sammanträdet. 

 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Inget framskrivet förslag finns. 
 
Förslag 
 
Emil Carlsson (V) nominera sig själv till ersättare i KPR. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande frågar om Emil Carlsson (V) förslag och finner att nämnden beslutar 
enligt förslaget. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Sekreterare i KPR 
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2019-11-26   
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Von § 92        Dnr VON.2019.2               
 
 
Delgivningar  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
 
Delges: 
 
 
Revisorerna 
2019-10-10 
Förstudie rörande kommunens och de kommunala bolagens struktur för  
intern kontroll 
 
2019-11-06 
Uppföljning av fördjupad granskning om korruptionsförebyggande arbete 
 
 
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 
2019-10-18 
Protokoll  
 
 
______ 
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Von § 93        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/ September/ Särskilt boende, hemtjänst, matdistr, larm, 
enhetschef oktober daglig verksamhet, korttidsvistelse 
  
Avgiftshandläggare/ September/ Avgiftsbeslut, färdtjänst, riksfärdtjänst,  
färdtjänsthandläggare oktober  
 
LSS-handläggare September/ Personlig assistans, daglig verksamhet,  
 oktober korttidsvistelse, ledsagarservice, 
  kontaktpers 
 
Förvaltningschef 2019-10-14 Beslut om avslag att lämna ut allmän 

handling 
 
 
______ 
 
 


