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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden
Von § 22

2022-05-24
Dnr VON.2022.1

Information/Rapporter
Ordförande informerar om




Nämndbesök på 9 maj. Nästa verksamhetsbesök är 25 maj på
familjecentralen.
Information från KPR 23 maj
Projekt KLARA avslutat

Kristina Tercero och Katarina Haddon informerar om








Aktuellt läge i Oxelösund med anledning av kriget i Ukraina
Inga nya Lex Sarah inom förvaltningarna.
Personalsituationen på förvaltningarna.
Projekt Yrkesresan - kompetensutveckling socialtjänst
Kö till SÄBO - 3 personer i kö
Läget i hemtjänst
Hemtjänsten - fast omsorgskontakt nytt från 1 juli 2022
Träffpunkt Bojen

Cecilia Larsson och Linn Nordström informerar om digitalt arbetsprov inom
äldreomsorgsförvaltningen.
______

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden
Von § 23

2022-05-24
Dnr VON.2022.4

Budget- och verksamhetsuppföljning per april
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Budget- samt verksamhetsuppföljning per april (Tertial 1) godkänns.
Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämndens (VON) verksamheter bedrivs i de båda förvaltningarna
Äldreomsorgsförvaltningen (ÄF) och Social- och omsorgsförvaltningen (SOF).
Förvaltningarna har sammanställt var sina tertialrapporter för de aktiviteter, nyckeltal
och den ekonomiska uppföljning som avser januari-april.
Resultatutfallet ackumulerat per april för VON totalt uppgår till -1.7 mkr. Härav utgör
resultat hänförligt till ÄF -0,5 mkr och SOF -1,2 mkr.
Inkluderat i ovan totalresultat ingår coronarelaterade merkostnader, för ÄF 2,5 mkr
och SOF 0,3 mkr, totalt för VON således 2,8 mkr.
Den aktuella helårsprognosen uppgår totalt för VON till -5,1 mkr, varav för ÄF +/- 0 tkr
och SOF -5,1 mkr. Helårsprognosen innefattar härvid förväntade underskott inom
SOF avseende övrig individ- och familjeomsorg totalt -3,3 mkr samt integration totalt 1,8 mkr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgsförvaltningen 2022-05-16.
Budget- och verksamhetsuppföljning Tertial 1.
Dagens sammanträde
Pål Näslund, Marika Andersson och Alexandra Westin föredrar ärendet.
______
Beslut till:
Kommunstyrelseförvaltningen (för kännedom)
Förvaltningschefer (för kännedom)
Verksamhetsekonom (för kännedom)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden
Von § 24

2022-05-24
Dnr VON.2022.27

Åtgärder för budget i balans 2022
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Ärendet återremitteras och uppdrar att båda förvaltningarna tittar på budgetens
helhet och hur respektive förvaltning kan bidra till en budget i balans.
Sammanfattning
Vid vård- och omsorgsnämndens sammanträde 22-04-26 fattade nämnden beslut om
att ge i uppdrag till social- och omsorgsförvaltningen samt äldreomsorgsförvaltningen
att återkomma med ett förlag på budget i balans för 2022. Bakgrunden är det
prognostiserade underskottet som social- och omsorgsförvaltningen flaggat för.
Det beräknade underskottet för SOF på helår är -5,1 mkr:




-2,5 mkr hänförs konsultkostnader
-0,8 mkr hänförs ökade placeringskostnader
-1,8 mkr hänförs minskade intäkter från Migrationsverket

Äldreomsorgsförvaltningens prognos på helår är +/-0.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgsförvaltningen 2022-05-16.
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Vård- och omsorgsnämnden godkänner informationen.
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anhålla från kommunfullmäktige om
möjlighet att redovisa budgetunderskott för 2022 baserat på social- och
omsorgsförvaltningens prognostiserade underskott.
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att äldreomsorgsförvaltningens pågående
aktiviteter inom förvaltningen skall fortsätta att bedrivas enligt tidigare fastställd plan
för att upprätthålla en budget i balans över 2022.
Förslag
Ordförande föreslår att ärendet återremitteras och uppdrar att båda förvaltningarna
tittar på budgetens helhet och hur respektive förvaltning kan bidra till en budget i
balans.
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden

2022-05-24

Von § 24

Dnr VON.2022.27

Beslutsgång
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att
nämnden beslutar att ärendet återremitteras.
______
Beslut till:
Förvaltningschefer (för åtgärd)
Verksamhetsekonom (för kännedom)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden

2022-05-24

Von § 25

Dnr VON.2022.20

Förändringsbeskrivning 2023
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1.

Godkänner social- och omsorgsförvaltningens förslag till förändringsbeskrivning 2023-2025 med ändring att öppnande av ett HVB för unga
i kommunens regi lyfts ur social- och omsorgsförvaltningens
förändringsbeskrivning för år 2023.

2.

Godkänner äldreomsorgsförvaltningens förslag till förändringsbeskrivning
2023-2025.

Sammanfattning
En begränsad budget innebär att Oxelösunds kommun inte har möjlighet att fullt ut
finansiera ökade kostnader när priser stiger och nya investeringar görs. För att
årligen få intäkter och kostnader i balans måste vi ständigt effektivisera och pröva nya
vägar för att nå verksamhetsmål utan att tumma på kvalitet, lagstadgade krav och
politiska prioriteringar.
Syftet med förändringbeskrivningar är att nämnder beskriver vilka åtgärder de
behöver göra för att klara av sina uppdrag inom tilldelad ekonomisk ram. För att möta
framtida behov och utmaningar behövs en proaktiv och innovativ vidareutveckling av
verksamhet och arbetssätt i förvaltningarna. Arbetet med förändringsbeskrivning är
även ett tillfälle för nämnden att lämna synpunkter på föregående års mätbara mål
från Kommunfullmäktige och Kommunstyrelse.
Resultatet av de olika delarna i förändringsbeskrivning redovisas och fastställs av
respektive nämnd innan de presenteras vid dialogmöte med Mål och
budgetberedning (MBB). Förändringsbeskrivningen ligger till grund för beslut om
ekonomiska ramar och mål i budget 2023–25 som inkluderas i nämndernas
Verksamhetsplan för 2023 vilket följs upp genom Stratsys.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgsförvaltningen 2022-05-15.
Förändringsbeskrivningar SoF och ÄF 2023.
Dagens sammanträde
Linn Nordström, Åsa Mirheim och Marika Andersson föredrar ärendet.

Utdragsbestyrkande
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Blad 8

Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden
Von § 25

2022-05-24
Dnr VON.2022.20

Framskrivet förslag
1.

Godkänner social- och omsorgsförvaltningens förslag till förändringsbeskrivning 2023-2025.

2.

Godkänner äldreomsorgsförvaltningens förslag till förändringsbeskrivning
2023-2025.

Förslag
Ann Svensson (-) föreslår följande tillägg till beslut: Öppnande av ett HVB för unga
i kommunens regi lyfts ur social- och omsorgsförvaltningens förändringsbeskrivning
för år 2023. Katarina Berg (M), Anders Lundgren (M), Birgitta Skårberg (KD) och
Per Krusell (SD) instämmer
Ordförande föreslår avslag på Ann Svenssons (-) förslag. Patrik Renfors instämmer.
Beslutsgång
Ordförande ställer Ann Svenssons (-) förslag mot eget avslagsförslag och finner att
nämnden beslutar enligt Ann Svenssons (-) förslag.
Ordförande frågar om framskrivet förslag punkt 1 med Ann Svenssons (-)
tilläggsförslag och finner att nämnden beslutar enligt förslagen.
Ordförande frågar om framskrivet förslag punkt 2 och finner att nämnden beslutar
enligt förslaget.
______
Beslut till:
Mål- och budgetberedningen (för åtgärd)
Förvaltningschef (för åtgärd)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden
Von § 26

2022-05-24
Dnr VON.2022.26

Taxor 2023
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
2022 som antogs av kommunfullmäktige 2021-11-10 och som ska beslutas av
kommunfullmäktige har setts över och reviderats av social- och omsorgsförvaltningen
samt äldreomsorgsförvaltningen.


Ingen förändring av egenavgiften vid färdtjänstresor.



Ingen förändring av egenavgiften för medresenär vid riksfärdtjänstresor.



Ingen förändring av patientavgift vid förskrivning av inkontinenshjälpmedel.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgsförvaltningen 2022-05-10.
______
Beslut till:
Ks/Kf (för åtgärd)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden
Von § 27

2022-05-24
Dnr VON.2020.17

Uppdrag att genomföra en utvärdering av Samhalls uppdrag
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1.

En upphandling ska genomföras av städ inom hemtjänsten med en avtalstid om
högst 1 år.

2.

Inköp ska digitaliseras samt ske via internethandling. Leverans av varorna ingår i
samband med köp av varorna.

Sammanfattning
Äldreomsorgsförvaltningen upphandlade år 2019 serviceinsatser inom hemtjänsten
av Samhall. Insatserna som förvaltningen har upphandlat är städ och inköp. Ordinarie
avtalstid har löpt ut varför förvaltningen har förlängt avtalet med Samhall.
Förlängningen för städ och inköp avser ett år framåt och gäller till och med 16 januari
2023. Med anledning av att avtalet med Samhall löper ut har förvaltningen sett över
hur serviceinsatserna städ och inköp ska genomföras i framtiden.
Äldreomsorgsförvaltningen har i denna utredning kunnat konstatera att det saknas
skriftliga underlag på vilka grunder förvaltningen under 2019 har fattat beslut om att
kontraktera Samhall att utföra städ och inköp inom hemtjänsten. Utredningen har
även konstaterat att det inte finns några skriftliga underlag på om någon förändring
gjordes i den personella sammansättningen i samband med att avtal skrevs med
Samhall om de ska utföra städ och inköp hos enskild med hemtjänst. Vidare finns
inga skriftliga dokument på hur tidigare inköpsgrupp varit sammansatt eller dylikt
material som kunnat vara relevant för denna utredning.
Äldreomsorgsförvaltningen anser att städ ska genomföras av extern utförare i syfte
att bland annat förbättra medarbetarnas arbetsmiljö och minska stressen. En annan
orsak varför städ ska genomföras av extern utförare är att utbildad personal genomför städningen. Denna personal kommer ha med egna städredskap och använda
rengöringsmedel som är miljöanpassat. För den enskilde innebär detta en kvalitetshöjning. Därför föreslår äldreomsorgsförvaltningen för vård- och omsorgsnämnden att
en upphandling ska genomföras av städ inom hemtjänsten med en avtalstid under en
kortare tidsperiod. Detta för att förvaltningen behöver tid för att utreda eventuella
konsekvenser av införandet av fast omsorgskontakt. Vidare behöver äldreomsorgsförvaltningen också beakta det uppdraget som Socialstyrelsen fått avseende att ta
fram en vägledning om hur arbetet med fast omsorgskontakt bör planeras och
bedrivas. Socialstyrelsen ska lämna en redovisning till Regeringskansliet i mitten på
nästa år.
Äldreomsorgsförvaltningen föreslår även vård- och omsorgsnämnden att inköp ska
digitaliseras samt ske via internethandling. Leverans av varorna ingår i samband med
köp av varorna. Detta för att öka delaktighet och självständighet för den enskilde
samt minska risken för eventuella fel vid kontanthantering.
Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 11

Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden
Von § 27

2022-05-24
Dnr VON.2020.17

Förvaltningen avser med denna förändring och hantering av kontanter samt kontokort
att öka tryggheten hos den enskilde och medarbetarna i hemtjänsten. Om den
enskilde inte kan utföra beställningen på egen hand kommer hemtjänstens personal
att bistå den enskilde med detta.
För att äldreomsorgsförvaltningen inte ska stå utan utförare av städ och inköp efter
att avtalet med Samhall gått ut i början av 2023 behöver upphandling av extern
utförare av städ respektive inköp påbörjas snarast efter sommaren. Om inte vård- och
omsorgsnämnden antar förvaltningens förslag till beslut kommer städ och inköp att
utföras hemtjänstens personal på grund av avtalet med Samhall upphör och inte går
att förlänga.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från äldreomsorgsförvaltningen 2022-05-13.
Dagens sammanträde
Linn Nordström föredrar ärendet.
A-journering 16.43-16.47
Framskrivet förslag
1.

En upphandling ska genomföras av städ inom hemtjänsten med en avtalstid
under en kortare tidsperiod.

3.

Inköp ska digitaliseras samt ske via internethandling. Leverans av varorna ingår i
samband med köp av varorna.

Förslag
Patrik Renfors (V) föreslår följande ändring till beslutspunkt 1: En upphandling ska
genomföras av städ inom hemtjänsten med en avtalstid om högst 1 år.
Katarina Berg (M) föreslår bifall till framskrivet förslag. Anders Lundgren (M),
Birgitta Skårberg (KD) och Per Krusell (SD) instämmer.
Beslutsgång 1
Ordförande ställer framskrivet förslag punkt 1 mot Patrik Renfors (V)
ändringsförslag av punkt 1 och finner att nämnden beslutar enligt Patrik Renfors
(V) förslag.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden

2022-05-24

Von § 27

Dnr VON.2020.17

Omröstning
Per Krusell (SD) begär omröstning
Beslutande ledamöter
Patrik Renfors
Katarina Berg
Astrid Öhman Asp
Christina Johansson
Anders Lundgren
Birgitta Skårberg
Per Krusell
Linus Fogel
Resultat

(V)
(M)
(S)
(S)
(M)
(KD)
(SD)
(S)

Ja
X

Nej

Avstår

X

Ja-röst för Patrik
Renfors (V) förslag
Nej-röst för Katarina
Bergs (M) förslag.

X
X
X
X
X
X
4

4

0

Ordförande finner att
nämnden beslutar
enligt Patrik Renfors
(V) förslag då

ordförande har avgörande röst.
Beslutsgång 2
Ordförande frågar om framskrivet förslag punkt 2 och finner att nämnden beslutar
enligt förslaget.
Ann Svensson (-) deltar inte i besluten.
______
Beslut till:
Förvaltningschef (för åtgärd)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden
Von § 28

2022-05-24
Dnr VON.2022.22

Yttrande över remiss av departementspromemoria Ökade
möjligheter till användning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1.

Vård- och omsorgsnämnden godkänner informationen.

2.

Vård- och omsorgsnämnden antar förvaltningens förslag på remissyttrande.

Sammanfattning
Vård och omsorgsnämnden i Oxelösunds kommun har givits möjligheten att yttra sig
på remiss avseende Departementspromemoria 2022:4-Ökade möjligheter till
användning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen Promemorian innehåller förslag till
en ändring i Socialtjänstlagen (2001:453) vilken innebär att nämnden får rätt att
använda digital teknik när bistånd ges i form av hemtjänst eller särskilt boende. Med
särskilt boende innefattas även korttidsboende, enligt definitionen av särskilt boende i
5 kap 5 § Socialtjänstlagen (2001:453). Exempel på detta är trygghetskameror med
GPS funktion, läkemedelsrobotar, kamera för tillsyn i bostaden. Den digitala tekniken
får bara användas utanför den mänskliga kroppen.
Vidare lämnas också förslag på ändringar i Lagen (2001:254) om behandling av
personuppgifter inom socialtjänsten. Bland annat föreslås vissa krav på dataskyddsåtgärder vid användning av digitala teknik med funktioner som innebär monitorering,
sensorering eller positionering. Vidare föreslås även informationssäkerhetsstärkande
åtgärder som innebär att den personuppgiftsansvarige skall bestämma villkor för
tilldelning av behörighet för åtkomst till personuppgifter och kontrollera åtkomst till
sådana uppgifter. Det föreslås också att regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer skall ges rätt att meddela närmare föreskrifter om vilken
information som skall lämnas till den enskilde inför användningen av digital teknik.
Promemorian är avgränsad till att endast avse socialtjänstens verksamhet avseende
hemtjänst och särskilda boendeformer för äldre. Dock gäller de
informationsstärkande åtgärderna för hela socialtjänstens verksamhet.
Samtliga författningsändringar föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från äldreomsorgsförvaltningen 2022-05-05.
Förslag till yttrande 2022-05-05.
Remiss av departementspromemoria Ökade möjligheter till användning av
välfärdsteknik inom äldreomsorgen (Ds 2022:4)
Remiss - Ökade möjligheter till användning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen
(Ds 2022:4)

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden

Von § 28

2022-05-24

Dnr VON.2022.22

Dagens sammanträde
Kristina Tercero föredrar ärendet.
______
Beslut till:
Regeringskansliet, Socialdepartementet

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden
Von § 29

2022-05-24
Dnr VON.2022.19

Yttrande över revisionsrapport - Grundläggande granskning 2021
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1.

Vård och omsorgsnämnden har inget att tillägga utefter den granskning som
gjorts, utan samtycker till det underlag som presenterats inom nämndens
ansvarsområde.

2.

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta tjänsteskrivelse daterad
2022-05-13 som yttrande i ärendet.

Sammanfattning
Ernst & Young revisionsbolag (EY) har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna
i Oxelösunds kommun genomfört en grundläggande granskning med syftet att ge
underlag för ansvarsprövning genom att översiktligt granska all verksamhet utifrån
kommunallagen och god revisionssed.
EY har gjort bedömningen att vård- och omsorgsnämnden arbetar utifrån aktuella
föreskrifter och gemensamma styrprinciper gällande intern kontroll. Vidare bedömer
EY att vård- och omsorgsnämnden delvis har ett ändamålsenligt arbete gällande
styrning utifrån fullmäktiges mål och riktlinje, samt ekonomisk uppföljning och
rapportering.
Bedömningen grundas enligt EY på ändamålsenlighet och tydlighet i underlagen. EY
menar att flera av de utvecklingsområden och avvikelser som noteras grundas i att
styrdokument och anvisningar inte efterföljs. Detta har revisionen påtalat vid tidigare
genomförda granskningar, däribland den grundläggande granskningen 2019 och
2020.
Avseende övergripande styrning noterar EY att nämnden inte har något mål inom
koncernmålet ”Attraktiv bostadsort”. Det finns dock med i nämndens verksamhetsplan
för 2022. EY noterar även att, i de fall nämndmålen för helår inte bedöms uppnås,
finns inget godtagbart förslag på åtgärd i tre fall. Nämnden tar till sig av kritiken och
ska arbeta för att förslag på åtgärder alltid finns med då ett nämndmål inte bedöms
uppnås under året.
Avseende ekonomisk uppföljning har den expedierats till KS/KF enligt budgetregler i
tre av fyra fall. Nämnden tar till sig av kritiken och ska arbeta för att den ekonomiska
uppföljningen expedieras enligt budgetregler vid samtliga tillfällen.
Avseende arbetet med internkontroll har EY inget att anmärka på

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden
Von § 29

2022-05-24
Dnr VON.2022.19

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgsförvaltningen 2022-05-13
Missiv - Grundläggande granskning 2021.
Revisionsrapport - Grundläggande granskning 2021.
______
Beslut till:
Revisorerna (för kännedom)
Förvaltningschefer (för kännedom)

Utdragsbestyrkande

Blad 16

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden
Von § 30

2022-05-24
Dnr VON.2022.25

Uppföljning intern kontroll 2022
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Godkänner uppföljning av intern kontrollplan 2022, uppföljning 1.
Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämnden har fastställt en intern kontrollplan för sina egna
verksamheter för år 2022. Interna kontrollplanen innehåller tio kontroller, som ska
följas upp två gånger per år.
Av granskningen kan konstateras att merparten av det som följts upp fungerar väl. De
utmaningar som kunnat identifieras är förekomsten av långa utredningstider inom
social- och omsorgsförvaltningen. Utmaningen är känd sedan en tid tillbaka, varpå
åtgärder har påbörjats.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgsförvaltningen 2022-05-12.
______
Beslut till:
Internkontrollansvarig KSF (för kännedom)
Revisorerna (för kännedom)
Förvaltningschefer (för åtgärd)

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 18 (20)

Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden

2022-05-24

Von § 31

Dnr VON.2022.6

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 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 2022:
SoL:
Äldreomsorg

0 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från
beslutsdatum.
0 avbrott i verksamhet som inte åter har verkställts inom tre månader.

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 och äldreomsorgsförvaltningen 2022-05-16.
______
Beslut till: Kommunfullmäktige (för åtgärd), Revisorerna (för kännedom)

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden
Von § 32

2022-05-24
Dnr VON.2022.2

Delgivningar
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Delgivningarna läggs till handlingarna.

Delges:
Kommunstyrelsen
2022-04-27
Ks § 49 - Öronmärkning, 2021 års ekonomiska resultat
______

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden

2022-05-24

Von § 33

Dnr VON.2022.3

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

______

Utdragsbestyrkande

