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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden

2022-08-24

Plats och tid

Kommuhuset, Hävringe kl 13.15 - 16.35

Beslutande

Linus Fogel
Patrik Renfors
Katarina Berg
Astrid Öhman Asp
Berit Karlsson
Ann Svensson
Anders Lundgren
Birgitta Skårberg
Per Krusell

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

Ej tjänstgörande ersättare

Lena Svedlind
Petra Olander
Urban Bertling
Dagmara Mandrela

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

Övriga deltagare

Niklas Thelin
Kristina Tercero
Katarina Haddon
Carolina Ericson
Linn Tjus Nordström
Åsa Mirheim
Alexandra Westin
Pål Näslund
Marika Andersson
Karolina Nilsson

Sekreterare
Förvaltningschef
Förvaltningschef
Hälsostrateg, § 35
Utvecklingsstrateg
Utvecklingsstrateg
Utvecklingsstrateg
Verksamhetsekonom
Förvaltnings- och verksamhetssamordnare
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, § 35

Underskrifter

Sekreterare

……………………………………………
Niklas Thelin

Ordförande

……………………………………………
Linus Fogel

Justerande

…………………………………………..
Katarina Berg

Utdragsbestyrkande

Paragrafer

35 - 39

Blad 2

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden

2022-08-24

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-08-24

Datum för
anslagsuppsättande

2022-09-19

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Underskrift

Datum för
anslagsnedtagande

…………………………………………
Niklas Thelin

Utdragsbestyrkande

2022-10-11
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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden

2022-08-24

Von35§

Information/Rapporter

4

Von36§

Åtgärder för budget i balans 2022

6-5

Von37§

Hantering av bidrag för arbetsskor

8-7

Von38§

Revidering av reglemente

10 - 9

Von39§

Redovisning av delegationsbeslut

11

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden
Von §35

2022-08-24
Dnr VON.2022.1

Information/Rapporter
 Hälsostrateg Carolina Ericson redovisar sjukskrivningstal för kommunen som
helhet samt för nämndens verksamheter.
 Ordförande informerar om:
- Politikerkollegorna Ingela Wahlstams och Björn Johanssons respektive
bortgång.
- Invigning av den öppna träffpunkten Bojen, 5 september
 Förvaltningscheferna informerar om:
- Aktualiserade ärenden inom vård- och omsorgsförvaltningen
- Aktuellt läge med avseende på situationen i Ukraina
- Kö till särskilt boende
- Hemtjänst
- Bemanning inom äldreomsorgsförvaltningen
- Information om arbetet med anledning av aktuellt Lex Sarah-ärende
- Rutiner för Lex Sarah
 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Karolina Nilsson informerar om:
- Avvikelser inom hälso- och sjukvård
- Granskning av Lex Sarah-rapporter gällande hälso- och sjukvård
- IVOs bedömning av Lex Maria-ärende
- Utskrivning från slutenvård
- Digital hantering av avvikelser samt digital tidbok
- Systemet Appya
- Deltagande i Folkhälsomyndighetens projekt Antibiotikasmart
 Verksamhetsekonom Pål Näslund informerar om ekonomisk uppföljning per juli
______

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden
Von §36

2022-08-24
Dnr VON.2022.27

Åtgärder för budget i balans 2022
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1) Vård- och omsorgsnämnden godkänner informationen.
2) Vård- och omsorgsnämnden bedömer för social- och omsorgsförvaltningens
räkning att redan vidtagna och kommande föreslagna åtgärder är tillräckliga för att
uppnå en budget i balans över 2022.
3) Vård- och omsorgsnämnden beslutar för äldreomsorgsförvaltningens räkning att
pågående aktiviteter inom äldreomsorgsförvaltningen ska fortsätta att bedrivas
enligt tidigare fastställd plan för att upprätthålla en budget i balans över 2022.
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 till nästkommande nämnd med en plan för budget i balans för 2022.
Ärendet föredrogs på nämnden 22-05-24. Ärendet återremitterades till
nästkommande nämnd med uppdraget att båda förvaltningarna tittar på budgetens
helhet och hur respektive förvaltning kan bidra till en budget i balans.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgsförvaltningen 2022-08-17.
Redovisning budget i balans från social- och omsorgsförvaltningen och
äldreomsorgsförvaltningen.
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
1) Vård- och omsorgsnämnden godkänner informationen.
2).Vård- och omsorgsnämnden bedömer för social- och omsorgsförvaltningens
räkning att redan vidtagna och kommande föreslagna åtgärder är tillräckliga för att
uppnå en budget i balans över 2022.
3) Vård- och omsorgsnämnden beslutar för äldreomsorgsförvaltningens räkning att
pågående aktiviteter inom äldreomsorgsförvaltningen ska fortsätta att bedrivas
enligt tidigare fastställd plan för att upprätthålla en budget i balans över 2022.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden

2022-08-24

Beslutsgång
Ordförande frågar om framskrivet förslag och konstaterar att nämnden beslutar
enligt förslaget.
______
Beslut till:
Förvaltningschef (För åtgärd)
Ekonom social omsorgs- och äldreomsorgsförvaltningarna (För kännedom)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden
Von §37

2022-08-24
Dnr VON.2022.38

Hantering av bidrag för arbetsskor
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Ärendet återremitteras för komplettering enligt följande uppdrag till
förvaltningscheferna;
1. Ta fram ett kostnadsförslag på arbetsskor för brukarnära vårdpersonal med
kommunens logga.
2. Ta fram ett kostnadsförslag på skobidrag så brukarnära vårdpersonalen
själva kan köpa skor

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade (KS.2022.60) att 460 tkr ska tilldelas Vård- och
omsorgsnämnden, öronmärkta till arbetsskor. Verksamhetsekonom har beräknat att
363 tkr (motsvarande 79 procent) tilldelas Äldreomsorgs-förvaltningen, och 97 tkr
(motsvarande 21 procent) tilldelas Social- och omsorgsförvaltningen. Beräkningen är
gjord utifrån antalet anställda inom respektive förvaltning.
Äldreomsorgsförvaltningen och Social- och omsorgsförvaltningen föreslår för Vård
och omsorgsnämnden att för ovanstående summa under 2022 inhandla
duschstrumpor, gummistövlar och skyddsskor. För den summa som delgivits
förvaltningarna köps även ett reservlager som kan komma att användas
nästkommande år.
Förvaltningarnas förslag är också att en utvärdering görs efter 2022 för att beräkna
om ny andel öronmärkta pengar kan komma att behövas framledes för inköp av
duschstrumpor, gummistövlar samt skyddsskor.

Beslutsunderlag
Arbetsskor - Tjänsteskrivelse.docx
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen 2022Tjänsteskrivelse från äldreomsorgsförvaltningen 2022Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgsförvaltningen 2022-

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden

2022-08-24

Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
1) Vård och omsorgsnämnden godkänner informationen
2) Vård och omsorgsnämnden beslutar att de 460 tkr som nämnden tilldelats för
arbetsskor används till duschstrumpor, gummistövlar samt skyddsskor i båda
förvaltningarna enligt framtagen tilldelningsprincip.
3) Vård och omsorgsnämnden beslutar att utvärdering ska ske avseende
duschstrumpor, gummistövlar samt skyddsskor efter årets slut (2022)

Förslag
Linus Fogel (S) och Patrik Renfors (V) föreslår att ärendet återremitteras för
komplettering enligt följande uppdrag till förvaltningscheferna;
1. Ta fram ett kostnadsförslag på arbetsskor för brukarnära vårdpersonal med
kommunens logga.
2. Ta fram ett kostnadsförslag på skobidrag så brukarnära vårdpersonalen
själva kan köpa skor
Beslutsgång
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras enligt förslag
från Linus Fogel (S) och Patrik Renfors (V). Ordförande konstaterar att nämnden
beslutar enligt förslaget.
______
Beslut till:
Kommunstyrelsen
Vård- och omsorgsnämnden
Förvaltningschef
Ekonom

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden
Von §38

2022-08-24
Dnr VON.2021.20

Revidering av reglemente
Vård- och omsorgsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Reviderat reglemente för vård- och omsorgsnämnden fastställs.

Sammanfattning
Skälet till föreslagen förändring av vård- och omsorgsnämndens reglemente är att
samla kommunens tillsynsansvar så långt som möjligt under en och samma nämnd.
En ändring av nämndernas reglementen blir en effektivisering av kommunens
tillsynsverksamhet, då nedan beskrivna produkter ofta finns inom
livsmedelshandeln.
Kommunfullmäktige fattade 2021-11-10 beslut om att överföra tillsynen av folköl och
tobaksförsäljning samt försäljning av receptfria läkemedel från vård- och
omsorgsnämnden till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Samtidigt beslutade
kommunfullmäktige att anta reviderade reglementen för respektive nämnder.
Länsstyrelsen kontaktade under våren 2022 kommunen och påpekade att
kommunfullmäktiges beslut från 2021-11-10 inte var tillräckligt för att överföra all
tillsyn gällande folköl och tobak från vård- och omsorgsnämnden till miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden utan enbart delar av tillsynen. Därför behöver
kommunfullmäktige fatta beslut om ytterligare en revidering av respektive nämnds
reglemente.
Social- och omsorgsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om att
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden övertar ansvaret från vård- och
omsorgsnämnden om att svara för prövning och tillsyn samt i övrigt handlägga och
granska ärenden enligt de delar i alkohollagen (2010:16220) som rör tillsyn av
försäljning av öl klass II (folköl) och enligt alla de delar som rör tillsyn enligt lagen
(2018:2088) om tobak och liknande produkter. Övrig tillsyn som inte rör försäljning
av öl klass II (folköl) enligt alkohollagen (2010:16220) ligger kvar inom vård- och
omsorgsnämndens ansvarsområde.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Von - SOF Revidering av reglemente
Utkast reglemente VON.docx
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen 2022Tjänsteskrivelse från äldreomsorgsförvaltningen 2022Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgsförvaltningen 2022-

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden

2022-08-24

Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Vård- och omsorgsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Reviderat reglemente för Vård- och omsorgsnämnden fastställs.

Beslutsgång
Ordförande frågar om framskrivet förslag och konstaterar att nämnden beslutar
enligt förslaget.
______
Beslut till:
Kommunstyrelsen (För åtgärd)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden

2022-08-24

Von §39

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

Maj-juli

Särskilt boende, hemtjänst, matdistr, larm,
daglig verksamhet, korttidsvistelse

Avgiftshandläggare/
Färdtjänsthandläggare

Maj-juli

Avgiftsbeslut, färdtjänst, riksfärdtjänst,

LSS-handläggare

Maj-juli

Personlig assistans, daglig verksamhet,
korttidsvistelse, ledsagarservice,
kontaktpers

Socialtjänst IFO

Maj-juli

Försörjningsstöd, utredn, behandling

___________

Utdragsbestyrkande

