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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden  

 
2021-04-27  

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

Plats och tid Koordinaten, Eventsalen kl 13.15 - 16.35
  
Beslutande Linus Fogel (S)  
 Emil Carlsson (V)  
 Katarina Berg (M)  
 Astrid Öhman Asp (S)  
 Christina Johansson (S)  
 Ann Svensson (S)  
 Anders Lundgren (M)  
 Birgitta Skårberg (KD)  
 Per Krusell (SD)  
   
  
Övriga deltagare Agnetha West Sekreterare 
 Kristina Tercero Förvaltningschef 
 Katarina Haddon Förvaltningschef 
 Pål Näslund Verksamhetsekonom
 Anette Henriksson, § 10 HR-strateg 
 Anders Brodin, § 10 Konsult WSP 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

Paragrafer 10  - 14  

    
 

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

 

     
 

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

     

BEVIS 

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Vård- och omsorgsnämnden  

Sammanträdesdatum 2021-04-27  

Datum för 
anslagsuppsättande 2021-05-04 Datum för  

anslagsnedtagande 2021-05-26 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunstyrelseförvaltningen 
 

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

 
Vård- och omsorgsnämnden   2021-04-27   

   Utdragsbestyrkande
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4 
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9 

Von § 14 Redovisning av delegationsbeslut 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2021-04-27   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 10        Dnr VON.2021.1               
 
 
Information/Rapporter  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
 
Ordförande informerar om 
 
 Komplettera förändringsbeskrivning 2022-2024 med inspel om 

Kommunfullmäktiges mål.  
 Bemanningsekonomi. 
 Möte med Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 
 

 Ändrat sortiment för hjälpmedelscentralen. 
 FoU nya uppdrag. 

 
 
Katarina Haddon och Kristina Tercero informerar om 
 
 Corona inom verksamheterna. 
 Lex Sarah rapporter. 
 Uppföljning av verksamhetsplan och handlingsplan. 
 Personalsituationen inom hemtjänsten. 
 Utbildning bemanningsekonomi. 
 Nära vård projekt. 
 Granskning av individärende av Inspektionen för vård- och omsorg. 
 Rekryteringar inom verksamheterna. 
 Kö till särskilt boende. 
 Nuläge i hemtjänsten. 
 Äldreomsorgslyftet. 
 Förändringsbeskrivning 2022-2024. 
 
 
Anette Henriksson informerar om sjukskrivningstal inom kommunen. 
 
 
Kristina Tercero och Anders Brodin informerar om lokalförsörjningsplan inom 
Äldreomsorgsförvaltningen. 

 
 
 
______ 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2021-04-27   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 11        Dnr VON.2021.18               
 
 
Investeringsplan 2022-2024  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Investeringsplan 2022-2024 godkänns. 

 
 
Sammanfattning 
 
Inom ramen för arbetet med Mål & budget har Social- och omsorgsförvaltningen och 
Äldreomsorgsförvaltningen tagit fram ett förslag till investeringsplan för perioden 
2022-2024. Planen beskriver vilka investeringar som förväntas för att möta 
kommande behov inom förvaltningarnas verksamhetsområden. 

Förvaltningarna ser under den kommande perioden behov av att fortsatt göra 
investeringar avseende Digitalisering och IT, Inventarier samt Utrustning av olika slag 
för att vidmakthålla och stärka en kontinuerlig vidareutveckling och effektivisering av 
de bedrivna verksamheterna. 

Dessa investeringar kan även till delar relateras till sedan tidigare beslutade och/eller 
förväntade investeringar i nya eller anpassade lokaler, såsom; 

 Beräknad inflyttning nya särskilt boende etapp 1, 2021. 

 Samverkan och samlokalisering av hemtjänstgrupper samt HSL-verksamheten, 
2021-2022. 

 Inrättande av ny förhyrd gruppbostad LSS, 2022. 

Sammantaget har förvaltningarna behov av att investera i såväl ny teknik, utrustning, 
inventarier, lokaler och lokalanpassningar samt köp av tjänster i enlighet med 
upprättad investeringsplan (se bilaga). 

Inventarier och andra eventuella investeringar avseende möjligt tillkommande särskilt 
boende etapp 2 och andra lokalrelaterade åtgärder inom äldreomsorgen bedöms 
separat i särskild tjänsteskrivelse, vilken tillkommer för bedömning och beslut utöver 
bilagt planeringsdokument. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgs-
förvaltningen 2021-04-16. 
Förslag till investeringsplan 2022-2024. 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden  2021-04-27  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

Von § 11        Dnr VON.2021.18               
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Kristina Tercero föredrar ärendet. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Mål- och budgetberedningen (för åtgärd) 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2021-04-27   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von § 12        Dnr VON.2021.4               
 
 
Budgetuppföljning per mars  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
1. Budgetuppföljning per mars 2021 godkänns. 
 
2. Förvaltningscheferna återkommer till nästa nämnd med föreslagna åtgärder för 

att på helåret nå budget i balans. 
 
3. På grund av prognostiserat underskott på helår ska den ekonomiska 

uppföljningen expedieras till Kommunstyrelsen. 
 

Sammanfattning 
 
Vård- och omsorgsnämndens (VON) verksamheter bedrivs i de båda förvaltningarna 
Äldreomsorgsförvaltningen (ÄF) och Social- och omsorgsförvaltningen (SOF). 

Det ackumulerade resultatutfallet per mars för nämnden totalt uppgår till -4 222 tkr. 
Härav utgör resultat hänförligt till Äldreomsorgsförvaltningen  -4 055 tkr och Social- 
och omsorgsförvaltningen -167 tkr.  

Inkluderat i ovan totalresultat ingår coronarelaterade merkostnader, för Äldres- 
omsorgsförvaltningen 2 315 tkr och Social- och omsorgsförvaltningen 119 tkr, och 
totalt för nämnden således 2 434 tkr. 

I dagsläget råder osäkerhet om i hur hög grad kommunerna kan påräkna särskilda 
bidrag från staten för täckande av sådana merkostnader föranledda av den pågående 
pandemin, på liknande sätt som var fallet föregående år 2020. 

Förvaltningarnas samlade helårsprognos inklusive coronarelaterade merkostnader 
uppgår till, för Äldreomsorgsförvaltningen -6 841 tkr, för Social- och omsorgs- 
förvaltningen -1 510 tkr, för nämnden sammantaget -8.351 tkr. Härav uppgår 
coronarelaterade merkostnader till 5 118 tkr vilka belastar Äldreomsorgs-
förvaltningens prognostiserade resultat.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgs-
förvaltningen 2021-04-15. 
Ekonomisk uppföljning per mars. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Pål Näslund föredrar ärendet. 
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden  2021-04-27  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

Von § 12        Dnr VON.2021.4               
 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Budgetuppföljning per mars 2021 godkänns. 

 
Förslag 
 
Ordförande föreslår följande tillägg till beslut 
 
 Att förvaltningscheferna återkommer till nästa nämnd med föreslagna åtgärder för 

att på helåret nå budget i balans. 
 
 På grund av prognostiserat underskott på helår ska den ekonomiska 

uppföljningen expedieras till Kommunstyrelsen. 
 

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

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2021-04-27   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von §13        Dnr VON.2021.2               
 
 
Delgivningar  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
 
Delges: 
 
 
Kommunfullmäktige 
2020-03-31 
Kf § 34 - Riktlinjer för deltagande i sammanträde på distans 
 
 
______
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Sammanträdesdatum

 
Vård- och omsorgsnämnden    

 
2021-04-27   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Von §14        Dnr VON.2021.3               
 
 
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/ Januari-mars Särskilt boende, hemtjänst, matdistr, larm, 
Enhetschef  daglig verksamhet, korttidsvistelse 
  
Avgiftshandläggare/ Januari-mars Avgiftsbeslut, färdtjänst, riksfärdtjänst,  
Färdtjänsthandläggare  
 
LSS-handläggare Januari-mars Personlig assistans, daglig verksamhet,  
  korttidsvistelse, ledsagarservice, 
  kontaktpers 
 
Socialtjänst IFO Januari-  Försörjningsstöd, utredn, behandling 
 mars 
 
Förvaltningschef 2021-04-19 Serveringstillstånd Skärgårdsvåfflan 
Social- och omsorg  
 
Von au 2021-02-16 Protokoll 
 2021-02-16 Von au § 29 Delegationsbeslut 
 2021-03-22 Protokoll 
 2021-03-22 Von au § 49 Delegationsbeslut 
 2021-04-01 Protokoll 
  
Ordförandebeslut 2021-03-10 Införande av användning av munskydd vid 
  alla ansiktsnära kontakter till och med  
  2021-04-30 
______ 


