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Justering
Utöver ordförande Niklas Säwén ska Patrik Gustavsson justera
dagens protokoll. Ersättare är Emma Almroth.
____
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§ 95 Vård- och omsorgsnämndens förmiddag
(VON-2020-00007-103)

Ärendet
Katarina Tjernblom, avdelningschef, redovisar mål- och resursplanen
för år 2021-2022 och nämnden uppdrag. Huvudprioriteringen är att
minska de sociala skillnaderna i levnadsvillkor mellan
sundsvallsborna. Vidare redovisas nämndens mål och indikatorer.
Vård- och omsorgsnämnden kommer fatta beslut om
verksamhetsplanen för år 2021 i november. Nämnden fick möjlighet
att ge inspel till det fortsatta arbetet med verksamhetsplanen.
Jolanta Sörebäck och Annika Eriksson, områdeschefer, informerar
om organisationsförändringen och införandet av tvärprofessionella
team inom hälso- och sjukvården samt äldreomsorgen som träder
ikraft den 1 oktober 2020.

____
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§ 96 Goda exempel från verksamheten
(VON-2020-00007-102)

Ärendet
Bettiina Storås, Eva Dahlmark och Johanna Fäldt informerar om
arbetet i covidteamet som startade upp i mitten av maj. Teamet har
bestått av 13 personer. Covidteamets främsta arbetsuppgift har varit
provtagning vid misstänkt coronavirussmitta inom bland annat
hemtjänsten och på äldreboenden.
____
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§ 97 Information från förvaltningen
(VON-2020-00007-100)

Ärendet
Annika Backström, tf. förvaltningsdirektör, informerar om att
förvaltningen i nuläget inte har några brukare med sjukdomen covid19 i verksamheterna. I slutet av mars hade förvaltningen den första
konstaterade smittade brukaren och runt midsommar hade vi den
största toppen av antal smittade av coronaviruset. Därefter har antalet
smittade minskat.
Vidare informeras nämnden om äldreomsorgslyftet, en möjlighet för
anställda i vård- och omsorgsförvaltningen att studera till
undersköterska eller vårdbiträde på arbetstid. Staten finansierar
kostnaden för den tid den anställde studerar och är
frånvarande från arbetet. Sundsvalls kommun gör detta tillsammans
med Vård- och omsorgscollege Västernorrland.
Harriet Hultin, verksamhetschef stöd och omsorg, informerar om
öppningen av dagliga verksamheter. De dagliga verksamheterna
stängde den 2 april 2020 på grund av coronavirusets spridning.
Kommunens dagliga verksamheter och aktivitetscenter började
öppnas upp igen den 1 september 2020. Det har varit en efterlängtad
öppning av verksamheterna. Förvaltningen har gjort en individuell
planering för varje enskild deltagare, de flesta deltar inte fullt ut i de
dagliga verksamheterna utan deltar färre timmar än individen fått
beviljat. I början av oktober beräknas alla aktivitetscenter vara öppna
igen.
____
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§ 98 Delårsrapport jan-aug – Vård- och
omsorgsnämnden
(VON-2020-00053-12)

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att uppmärksamma kommunfullmäktige om att nämnden inte
bedömer vara i ekonomisk balans år 2020 och begär utökad
skattemedelsram utifrån beräknat underskott,
att godkänna delårsrapport för januari – augusti,
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för fortsatt
handläggning,
att ge förvaltningen i uppdrag att i samband med beslut om reviderad
åtgärdsplan i november återkomma med ett förslag till åtgärder för att
minska kostnaderna för medicinskt färdigbehandlade.
Ärendet
Vård- och omsorgsförvaltningens arbete har under året främst handlat
om att hantera pandemin covid-19 (Corona) och förhindra
smittspridning. Fokus har varit på bemanning och skyddsutrustning.
Det har varit en stor prövning för förvaltningen. Förvaltningen har en
nära dialog och samarbete med kommunstyrelsekontorets krisstab,
övriga förvaltningar samt Regionen. Denna pandemi har varit en stor
ansträngning för chefer och medarbetare och det har krävts mycket
resurser och energi. Enhetscheferna har lagt sin tid på att lugna
oroliga medarbetare, svara på frågor och att försöka upprätthålla en
acceptabel nivå på verksamheten.
Utav de 8 mål som är satta utifrån kommunfullmäktiges prioriterade
områden samt nämndens egna mål bedöms att sju kan nås på sikt
samt vid ett av målen kan ingen bedömning göras på grund av att
underlag saknas för de indikatorer som är kopplade till målet.
Vård- och omsorgsnämnden redovisar för perioden januari-augusti
2020 ett negativt resultat om – 118,9 miljoner kronor (Mkr).
Förvaltningen lämnar i anslutning till månadsrapporten en reviderad
prognos med ett beräknat resultat om – 85 miljoner kronor vid årets
slut, där merkostnader för perioden till följd av Covid-19 om 73,5
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2020-09-23

8

miljoner kronor förutsatts kompenseras via aviserat statsbidrag till
regioner och kommuner.
Förvaltningen föreslår åter nämnden att uppmärksamma
kommunfullmäktige om att nämnden inte bedömer vara i ekonomisk
balans år 2020 och begär utökad skattemedelsram utifrån beräknat
underskott.
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att godkänna
delårsrapport 1 för perioden januari-augusti samt överlämna ärendet
till kommunstyrelsen för fortsatt handläggning.
Överläggning
Ann-Christine Meiding (S) föreslår att nämnden bifaller
förvaltningens förslag till beslut med följande tillägg:
att ge förvaltningen i uppdrag att i samband med beslut om reviderad
åtgärdsplan i november återkomma med ett förslag till åtgärder för att
minska kostnaderna för medicinskt färdigbehandlade.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är AnnChristine Meiding (S) förslag. Ordförande finner att nämnden
beslutar enligt förslaget.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse - VON-2020-00053-12 - Delårsrapport jan-aug Vård och omsorgsnämnden
• Bilaga Delårsrapport T2 2020 VON
• Bilaga Uppföljning internkontroll aug 2020
____
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§ 99 Återrapport sjuksköterskeresurser och
hjälpmedelskostnader
(VON-2020-00086-17)

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna förvaltningens återrapport av hur arbetet med
omdisponering av sjuksköterskeresurser samt att sänka
hjälpmedelskostnaderna bedrivs.
Ärendet
Vård- och omsorgsnämnden beslutade vid sammanträdet 2020-08-19
§ 85 att ge förvaltningen i uppdrag att vid nämnden i september ge en
rapport om hur arbetet med omdisponering av sjuksköterskeresurser
samt att sänka hjälpmedelskostnaderna bedrivs.
Överläggning
Vid dagens sammanträde redovisar Annika Eriksson, områdeschef,
ärendet. Förvaltningen har fått i uppdrag att ha 25 vårdtagare per
sjuksköterska i syfte att förflytta resurser till hemsjukvård, där
behovet ökar. För att därmed minska behovet av bemanningsföretag
och uttag av kvalificerad övertid för befintlig personal.
När det gäller tekniska hjälpmedel har det beslutats att kostnaderna
ska minskas med 1,5 miljon kronor år 2020. Prisökning har skett när
det gäller både hyra och köp av tekniska hjälpmedel.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens förslag. Ordförande finner att nämnden beslutar enligt
förslaget.
____
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§ 100 Information från ordförande
(VON-2020-00007-101)

Ärendet
Niklas Säwén informerar om att han deltagit i möten med
socialpresidiet den 4 september och social-ReKo den 18 september.
Fokus under dessa möten var på arbetet med att ta fram en
länsgemensam målbild för arbetet med nära vård. Vidare informeras
nämnden om att arbetsutskottets förmiddag den 9 september ägnades
åt ett uppstartsmöte om budgetarbetet. Förutom ordinarie ledamöter i
nämndens arbetsutskott var också representant från Vänsterpartiet,
Liberalerna och Sverigedemokraterna inbjudna till mötet.
Vård- och omsorgsnämnden tackar av Annika Backström som
tillförordnad förvaltningsdirektör.
____
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§ 101 Prognos hemtjänst
(VON-2020-00086-15)

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna prognosen avseende hemtjänst för perioden 2020-2030,
att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden, i samband
med beslut om verksamhetsplan, med förslag hur de väntade
kostnadsökningarna ska hanteras.
Ärendet
Vid fastställande av åtgärdsplan i anslutning till vård- och
omsorgsnämndens verksamhetsplan 2020 (VON-2020-00053)
beslutade nämnden att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med
en prognos för kommande utökning av hemtjänsttimmar i likhet med
den prognos som tidigare presenterats för äldreboendeplatser.
Enligt den fastställda åtgärdsplanen ingår för äldreomsorgen åtgärder
och en strategisk styrning mot att möjliggöra att fler personer över 65
år kan ha hemtjänst i ordinärt boende eller trygghetsboende och
därmed en anpassning av antalet äldreboendeplatser samt brukare
inom hemtjänsten i nivå med liknande kommuner. Baserat på
nuvarande fördelning av insatser inom äldreomsorgen motsvarar
förändringen netto ca 200 färre äldreboendeplatser respektive fler
brukare med hemtjänst.
Beaktat befolkningsförändringen för perioden 2020-2030 med ett
ökat antal äldre samt den strategiska inriktningen uppskattas
prognosen för äldreboenden till 380 nya boendeplatser. Prognosen
uppskattas till 730 tillkommande brukare med hemtjänst där
prognosen för äldreboendeplatser beaktats. För hemtjänsten har även
beaktats nuvarande andel personer inom olika åldersintervall av
åldersgruppen 65 år och äldre som har hemtjänstinsatser.
Överläggning
Rolf Nordin (S) föreslår att nämnden bifaller förvaltningens förslag
till beslut.
Justerandes signatur
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Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens förslag. Ordförande finner att nämnden beslutar enligt
förslaget.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2020-09-09 - § 53
• Tjänsteskrivelse - VON-2020-00086-15 - Prognos hemtjänst
____
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§ 102 Återrapport redovisning av tjänster från
servicecenter
(VON-2020-00053-11)

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna förvaltningens återrapport, redovisning av tjänster från
servicecenter.
Ärendet
Vård- och omsorgsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att
återkomma med en redovisning av vilka tjänster som idag köps av
servicecenter och vilka tjänster som skulle kunna flyttas över till
servicecenter i samband med den nya organisationen. Återrapporten
avgränsar sig till köp av tjänster inom ekonomiområdet.
Servicecenter togs successivt i drift åren 2014-2015. Innan dess fanns
Ekonomiservice för ekonomiområdet vilket i och med servicecenter
fick utökade uppdrag inriktade mot leverantör, kund samt
redovisning medan ansvaret för controllerfunktionen är hos
förvaltningarna.
Inom ekonomiområdet köper förvaltningen idag tjänster av
servicecenter ekonomi enligt tjänstekatalog med fastställda priser
avseende:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kundfakturahantering
Inläsningar, felhantering, påminnelser, inkasso
Skuldhantering
Leverantörsfakturahantering
Elektronisk, scanning, kontering, felhantering, påminnelser
Stöttning och ekonomiuppdrag, redovisning
Administration per användare av ekonomisystemet
E-handel

Sammantaget uppgår den totala kostnaden avseende vård- och
omsorgs- samt individ- och arbetsmarknadsförvaltningarna till ca 2,9
miljoner kronor (Mkr), varav:
2,2 Mkr/år
0,7 Mkr/år
Justerandes signatur

Vård- och omsorgsförvaltningen
Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen
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Sedan idrifttagandet av servicecenter har efterhand ytterligare
arbetsuppgifter flyttats från vård- och omsorgsförvaltningen avseende
bland annat:
•
•
•
•

Externa faktureringar
Hantering av Eurocard
Utbetalning av Habiliteringsersättningar samt Anhörigstöd
Sakgranskning och kontering av Friskvårdskort

Inom det gemensamma verksamhetsstödet för ekonomi diskuteras
överflyttning av momsredovisningen och ersättningen till vård- och
omsorgsförvaltningen vid externa köp av verksamhet som inte är
momspliktig. Arbetsuppgiften avseende individ- och
arbetsmarknadsförvaltningen är redan överflyttad.
Förvaltningens ekonomer har kontinuerliga avstämningsmöten med
servicecenter där även rutiner ses över gällande förbättringar i
samarbetet.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens förslag. Ordförande finner att nämnden beslutar enligt
förslaget.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse - VON-2020-00053-11 - Återrapport
redovisning av tjänster från servicecenter
____
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§ 103 Återrapport - hemtjänsttimmar per brukare
(VON-2020-00086-18)

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna förvaltningens återrapport av antalet hemtjänsttimmar
per brukare i relation till vårdbehovet,
att en ny redovisning ges till nämnden när genomlysningen är
genomförd, senast i december 2020.
Ärendet
Vid vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2020-06-16 § 77
beslutade vård- och omsorgsnämnden att ge förvaltningen i uppdrag
att i dialog med de privata hemtjänstutförarna genomlysa antalet
hemtjänsttimmar per brukare i relation till vårdbehovet och
återrapportera till nämnden i september.
Överläggning
Vid dagens sammanträde föredrar Maria Björklund, chef för
myndighetsutövningen, ärendet. Förvaltningen har en skyldighet att
granska hemtjänst som bedrivs i vår egen regi samt externa utförare
inom hemtjänsten. Ungefär hälften av ärendena hos de externa
utförarna har granskats. Inga systemfel har hittats hittills i
granskningen av externa utförare.
Helena Gudasic (S) föreslår att nämnden beslutar att bifalla
förvaltningens förslag till beslut med följande tillägg: att en ny
redovisning ges till nämnden när genomlysningen är genomförd,
senast i december 2020.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är Helena
Gudasic (S) förslag. Ordförande finner att nämnden beslutar enligt
förslaget.
____
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§ 104 Remissvar- förslag till riktlinjer för IOP-avtal
(Idéburen Offentligt Partnerskap)
(VON-2020-00140-3)

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna förvaltningen remissvar gällande riktlinjer för
IOP-avtal,
att överlämna svaret till kommunstyrelsen för fortsatt handläggning.
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2017 (KS-2017-00395-16)
att uppdra till kommunstyrelsen och kultur- och fritidsförvaltningen
att ta fram kommunövergripande riktlinjer för IOP-avtal.
Kommunstyrelsekontoret och kultur- och fritidsförvaltningen har
vänt sig till nämnderna för att få synpunkter kring förslaget på
riktlinjer om IOP-avtal inom Sundsvalls kommun. Förvaltningen
ställer sig positiv till förslaget om riktlinjer.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är
arbetsutskottets förslag. Ordförande finner att nämnden beslutar
enligt förslaget.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2020-09-09 - § 54
• Tjänsteskrivelse - VON-2020-00140-3 - Remissvar- förslag till
riktlinjer för IOP-avtal (Idéburen Offentligt Partnerskap)
• Bilaga KS-2017-00395-19 Protokollsutdrag § 244 Utredning
kring IOP-avtal
• Bilaga KS-2017-00395-23 Förslag till riktlinjer för IOP-avtal
Uppföljning av beslut
Ingen uppföljning föreslås.
____
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§ 105 Utveckling av nära vård – Fördjupad
samverkan mellan Sundsvalls Kommun och
Region Västernorrland i kommundelen
Indal-Liden
(VON-2020-00151-2)

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att uppdra till sjukhusdirektör och primärvårdsdirektör i regionen
samt vård- och omsorgsförvaltningen i Sundsvall att genomföra en
gemensam kartläggning av vården för äldre i kommundelen IndalLiden. Kartläggningens syfte skall vara att identifiera åtgärder hos
båda organisationerna som bidrar till att förbättra samverkan,
samnyttja resurser och styra mot en mer personcentrerad vård,
att de identifierade åtgärder som kan genomföras inom ram och utan
ytterligare politiska beslut genomförs i pilotområdet, samt att de
åtgärder som kräver politiskt beslut bereds löpande,
att i arbetet ska medborgardialog föras, bland annat med det lokala
rådet för Indal-Liden,
att åtgärderna samt deras effekter för en mer sammanhållen vård och
förbättrad samverkan rapporteras i september 2021, med en
delrapport i april 2021 till vård- och omsorgsnämnden Sundsvalls
kommun samt hälso- och sjukvårdsnämnden Region Västernorrland,
och att informationen även redovisas för det lokala rådet för
Indal-Liden.
Ärendet
Region Västernorrland, tillsammans med kommunerna i
Västernorrland, har påbörjat arbetet mot en mer nära vård.
Samarbetet mellan vårdgivarna behöver förbättras och särskilt viktigt
är det att samarbetet kring gruppen multisjuka äldre fungerar, då de
utgör en stor andel av patienterna. Särskilda lösningar krävs också i
de mer glest befolkade delarna av länet där avstånden är större och
tillgången till legitimerad personal är en större utmaning. Vi behöver
hitta nya samarbetsformer, både för att se till att välfärden kan
upprätthållas, men också så att vård- och omsorgstagarna får rätt
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vård. I detta arbete behöver regionens primärvård samt specialistvård
delta tillsammans med kommunen för att kunna bidra till ett
helhetstänk gällande nära vård-utvecklingen.
Kommundelen Indal-Liden i Sundsvalls kommun är ett
glesbygdsområde med en stor andel äldre i befolkningen. I området
finns hemtjänst och hemsjukvård, två särskilda boenden för äldre, en
hälsocentral i Liden som även bedriver viss verksamhet i Indal, samt
ett LSS-boende i Indal. I nuläget ser både kommunen och regionen
utmaningar med att rekrytera personal till de välfärdsverksamheter
som finns där. För att möta rekryteringsbehovet och för att utveckla
samarbetet föreslås Indal-Liden bli ett pilotområde där nya
samarbetsformer mellan regionen och kommunen testas.
Detta innebär att i samverkan mellan respektive verksamhet kartläggs
och implementeras de åtgärder som behövs för att bättre nyttja
resurserna och skapa en mer sammanhållen vård för den enskilde
vård- och omsorgstagaren. Arbetet inom pilotområdet återrapporteras
löpande och förslag till beslut tas fram i den omfattning som behövs
till respektive nämnd. Piloten bedöms pågå under perioden hösten
2020 till augusti 2021, och skall sedan återrapporteras till vård- och
omsorgsnämnden Sundsvalls kommun samt hälso- och
sjukvårdsnämnden Region Västernorrland i senast i september 2021.
Rapporten skall även redovisas för det lokala rådet för Indal-Liden.
Bedömningen är att det finns många åtgärder som redan kan göras
inom de uppdrag och mandat som respektive organisation redan har
kring samverkan och samarbete runt individens behov.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är
arbetsutskottets förslag. Ordförande finner att nämnden beslutar
enligt förslaget.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2020-09-09 - § 55
• Tjänsteskrivelse - VON-2020-00151-2 - Utveckling av nära vård
– Fördjupad samverkan mellan Sundsvalls Kommun och Region
Västernorrland i kommundelen Indal-Liden
____
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§ 106 Rapportering av ej verkställda beslut enligt
socialtjänstlagen kvartal 2 2020
(VON-2020-00016-11)

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av ej verkställda beslut enligt
socialtjänstlagen för andra kvartalet år 2020 och överlämna rapporten
till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.
Ärendet
Kommunerna är skyldiga att rapportera beslut enligt socialtjänstlagen
som inte är verkställda inom tre månader från beslutsdatum
alternativt beslut som verkställts men sedan avbrutits och inte
verkställts inom tre månader från avbrottsdatum. Rapporten görs till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) varje kvartal och ska också
lämnas till kommunfullmäktige och kommunens revisorer. Vid
rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas samtidigt de
gynnande beslut som fanns med som ej verkställda vid föregående
kvartal men som har verkställts sedan dess.
För andra kvartalet 2020 lämnas bifogad rapport daterad 2020-08-27
till kommunfullmäktige och kommunens revisorer. Nämnden
redovisade totalt 36 stycken ej verkställda beslut för andra kvartalet
2020 enligt socialtjänstlagen. Totalt omfattas 20 kvinnor och 16 män.
Under andra kvartalet 2020 har 6 beslut verkställts och 6 beslut har
avslutats utan verkställighet som rapporterades som ej verkställda
första kvartalet år 2020.
Av de 36 ej verkställda beslut som rapporterats till Inspektionen för
vård och omsorg avser 7 beslut dagverksamhet, 6 beslut servicehus, 5
beslut växelvård och 18 beslut äldreboende/särskilt boende.
Förvaltningen föreslår att vård- och omsorgsnämnden godkänner
redovisningen av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för
andra kvartalet år 2020 och överlämnar rapporten till
kommunfullmäktige och kommunens revisorer.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2020-09-23

20

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens förslag. Ordförande finner att nämnden beslutar enligt
förslaget.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse - VON-2020-00016-11 - Rapportering av ej
verkställda beslut enligt socialtjänstlagen kvartal 2 2020
• Bilaga Statistikrapport SoL kvartal 2 år 2020
____
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§ 107 Rapportering av ej verkställda beslut enligt
LSS, kvartal 2 år 2020
(VON-2020-00017-9)

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av ej verkställda beslut enligt lag
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) för
andra kvartalet år 2020 och överlämna rapporten till
kommunfullmäktige och kommunens revisorer.
Ärendet
Kommunerna är skyldiga att rapportera beslut enligt lag (1993:387)
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som inte är
verkställda inom tre månader från beslutsdatum alternativt beslut som
verkställts men sedan avbrutits och inte verkställts inom tre månader
från avbrottsdatum. Rapporten görs till Inspektionen för vård och
omsorg (IVO) varje kvartal och ska också lämnas till
kommunfullmäktige och revisorerna. Vid rapporteringen av ej
verkställda beslut redovisas samtidigt de gynnande
beslut som fanns med som ej verkställda vid föregående kvartal men
som har verkställts sedan dess.
För andra kvartalet 2020 lämnas bifogad rapport daterad 2020-09-16
till kommunfullmäktige och kommunens revisorer. Nämnden
redovisar totalt 334 stycken ej verkställda beslut för andra kvartalet
2020 enligt LSS. Av dessa är 279 beslut avbrott i verkställighet i
insatsen daglig verksamhet på kommunens aktivitetscenter som
stängde den 2 april 2020 för att minska spridningen av coronaviruset
och sjukdomen covid-19. Utöver de 279 beslut som beror på
stängning av daglig verksamhet är det totalt 55 stycken ej verkställda
beslut och av dessa avser 2 beslut korttidsvistelse/stödfamilj, 4 beslut
avlösarservice, 34 beslut kontaktperson, 12 beslut bostad med
särskild service (boende vuxna) och 3 beslut ledsagarservice. Totalt
omfattas 21 kvinnor och 34 män.
Av rapporten framgår att det vid avstämningsdatumet 2020-06-30
fanns 15 beslut som verkställts som rapporterats som ej verkställda
för första kvartalet år 2020 samt tre beslut som avslutats utan
verkställighet.
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Förvaltningen föreslår att vård- och omsorgsnämnden godkänner
redovisningen av ej verkställda beslut enligt LSS för andra kvartalet
år 2020 och överlämnar rapporten till kommunfullmäktige och
kommunens revisorer.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens förslag. Ordförande finner att nämnden beslutar enligt
förslaget.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse - VON-2020-00017-9 - Rapportering av ej
verkställda beslut enligt LSS, kvartal 2 år 2020
• Bilaga Statistikrapport LSS VON kvartal 2 år 2020
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§ 108 Sammanträdesplan vård- och
omsorgsnämnden och nämndens arbetsutskott
2021
(VON-2020-00002-1)

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att vård- och omsorgsnämnden sammanträder klockan 13.00
följande datum under år 2021: onsdag 27 januari, tisdag 23 februari,
onsdag 24 mars, onsdag 28 april, onsdag 26 maj, tisdag 15 juni,
torsdag 26 augusti, tisdag 28 september, tisdag 26 oktober, onsdag 24
november och torsdag 16 december,
att vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott sammanträder klockan
13.00 följande datum år 2021: onsdag 13 januari, onsdag 10 februari,
onsdag 10 mars, tisdag 13 april, tisdag 11 maj, tisdag 1 juni,
tisdag 10 augusti, onsdag 15 september, tisdag 12 oktober,
onsdag 10 november och tisdag 7 december.
Ärendet
Förvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdestider år 2021
för vård- och omsorgsnämnden och nämndens arbetsutskott.
Förvaltningen förslår att vård- och omsorgsnämnden sammanträder
klockan 13.00 följande datum: onsdag 27 januari, tisdag 23 februari,
onsdag 24 mars, onsdag 28 april, onsdag 26 maj, tisdag 15 juni,
torsdag 26 augusti, tisdag 28 september, tisdag 26 oktober, onsdag 24
november och torsdag 16 december. Ordförande och vice ordförande
kan planera in studiebesök, information och utbildningar inom
nämndens verksamhetsområde under nämndens förmiddagar.
Nämndens förmiddagar är stängda för allmänheten.
Förvaltningen föreslår att vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
sammanträder klockan 13.00 följande datum: onsdag 13 januari,
onsdag 10 februari, onsdag 10 mars, tisdag 13 april, tisdag 11 maj,
tisdag 1 juni, tisdag 10 augusti, onsdag 15 september, tisdag 12
oktober, onsdag 10 november och tisdag 7 december.
Arbetsutskottets sammanträden är stängda för allmänheten.
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Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens förslag. Ordförande finner att nämnden beslutar enligt
förslaget.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse - VON-2020-00002-1 - Sammanträdesplan vårdoch omsorgsnämnden och nämndens arbetsutskott 2021
• Bilaga Förslag till sammanträdesplan för vård- och
omsorgsnämnden 2021
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§ 109 Anmälan av delegationsbeslut
(VON-2020-00004-21)

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i
protokoll § 109 den 23 september 2020.
Ärendet
Enligt 6 kap. 37 § kommunallagen får en nämnd uppdra åt presidiet,
ett utskott, en ledamot eller ersättare i nämnden att på nämndens
vägnar fatta beslut i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.
En nämnd får även uppdra till en anställd att besluta enligt 7 kap. 5-8
§§ kommunallagen. Vård- och omsorgsnämnden har överlåtit sin
beslutanderätt i enlighet med nämndens delegationsordning.
Nämnden har beslutat att anställningsbeslut som har fattats med stöd
av delegation ska anmälas till nämnden. Vid sammanträdet den 23
september 2020 anmäls anställningsbeslut som fattats med stöd av
delegation inom vård- och omsorgsförvaltningen mellan perioden
2020-08-11 – 2020-09-15 med delegationsnummer 861/2020 –
1052/2020.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens förslag. Ordförande finner att nämnden beslutar enligt
förslaget.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse - VON-2020-00004-21 - Anmälan av
delegationsbeslut
• Bilaga Anmälan av delegationsbeslut HR
____
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