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VON § 86  Dnr VON19/3 

 

Informationsärenden 

 

1 Riktlinjer för boendestöd Päivi Kabran 

verksamhetschef 

och Catarina 

Månhardt, 

enhetschef 
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VON § 87 Dnr VON19/7 

 

Rapportering över hur patientsäkerhetsberättelserna och 

användningen av dessa ska förbättras 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutade enligt § 24 att uppdra åt samtliga 

utförare som i sin verksamhet utför hälso- och sjukvård att skriftligen 

redogöra för hur lagstiftningens syfte med patientsäkerhetsberättelsen (PSB) 

ska implementeras. Anledningen var att Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

(MAS) konstaterade en bristfällig kvalité i 2018 års PSB. 

 

Dessa redogörelser har nu inkommit till MAS som sammanställt de 

kommande förbättringarna och gjort en bedömning av dessa i en rapport 

enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2019-11-20.  

 

Inlägg i ärendet görs av Orvar Windisch (M) och Sofia Amloh (S). 

 

Medicinsk ansvarig sjuksköterska Tarja Viitanen och sakkunnig 

tjänsteperson Marie Johnsson besvarar fråga.  

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna rapport ”Sammanställning av inkomna förbättringsförslag till 

nästkommande Patientsäkerhetsberättelse” enligt bilaga till tjänsteskrivelse 

daterad 2019-11-20. 

 

 

Beslutet skickas till 

Division Social omsorg 

Ansvar & omsorg AB 

Betelhemmet 
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VON § 88 Dnr VON19/50 

 

Handlingsplaner för stöd till anhöriga 

 

Den länsgemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 

(NSV) fastställde 2017 en Länsgemensam strategi i samverkan för stöd till 

anhöriga. I denna finns ett antal aktiviteter som ligger på respektive 

huvudman att genomföra och säkerställa. Handlingsplaner ska tas fram och 

riktlinjer och rutiner ska revideras för att stärka anhörigperspektivet. 

 

Samtliga utförare av särskilt boende för äldre samt hemtjänst (med undantag 

för ett mindre serviceföretag) har nu, efter uppdrag från nämnden enligt VON 

§ 33, ställt samman handlingsplaner, vilka finns bifogade tjänsteskrivelsen.  

 

Inlägg i ärendet görs av Sofia Amloh (S). 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna utförarnas handlingsplaner för stöd till anhöriga enligt bilagor 

till tjänsteskrivelse daterad 2019-11-18. 

 

att uppdra åt samtliga utförare som tagit fram en handlingsplan att till 

nämndmötet 2020-12-03 göra en skriftlig rapport över hur arbetet enligt 

handlingsplanen går. 

 

 

Beslutet skickas till 

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård, Region Sörmland 

Division Social omsorg 

Betelhemmet 

Ansvar & omsorg 

Invita omvårdnad AB 

Olivia hemomsorg AB 

Näckrosens hemtjänst 
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VON § 89 Dnr VON19/110 

 

Krisledningsplan DSO 

 

Av Kommunstyrelsens plan för central krisledning står att ”Varje division ska 

upprätta en egen krisledningsplan för att kunna tillgodose effektiv 

krishantering. Divisionernas krisledningsplan ska revideras i början av varje 

mandatperiod, fastställas av respektive nämnd och vara förenlig med den 

centrala krisledningsplanen.” 

 

Division Social omsorg (DSO) har nu tagit fram en krisledningsplan för den 

pågående mandatperioden enligt bilaga. Syftet med planen är att så effektivt 

som möjligt arbeta för att begränsa skador vid händelse av kriskaraktär på 

divisionsnivå för att så snart som möjligt kunna återgå till normal drift.   

 

För privata utförare inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 

gäller att de vid större extraordinära händelser ska inordna sin verksamhet i 

den kommunala organisationen för vård och omsorg. DSOs plan ska då 

följas.   

 

Inlägg i ärendet görs av Sofia Amloh (S). 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att fastställa krisledningsplanen enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 

2019-11-25. 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Division Social omsorg 

Ansvar & omsorg 

Betelhemmet 

Invita omvårdnad AB 

Olivia hemomsorg AB 

Näckrosens hemtjänst 

Enspiro Care 
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VON § 90 Dnr VON19/2 

 

Ekonomisk uppföljning med helårsprognos per oktober 2019 

 

Efter oktober uppgår Vård- och omsorgsnämndens årsprognos till +11,6 

mnkr. Det är 2 mnkr sämre än den bedömning som gjordes i 

delårsrapporten. Både äldreomsorgen och omsorgen om funktionsnedsatta 

bidrar till försämringen. 

 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar  

 

att godkänna den ekonomiska uppföljningen med helårsprognos per oktober 

2019 enligt tjänsteskrivelse daterad 2019-11-08 och därtill hörande bilaga. 
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VON § 91 Dnr VON19/89 

 

Avgift för ej i förväg avbokade besök inom hemtjänsten 

 

Varje år görs över 26 000 besök inom Nyköpings hemtjänst, som inte kan 

eller vill tas emot av kunden utan att de avbokats i förväg – s k bombesök. 

Med ett bombesök avses ett inplanerat besök som personalen kommer till, 

men som inte kan genomföras för att kunden inte är hemma eller är hemma 

men inte vill ta emot besöket. Detta medför ett stort slöseri på resurser i form 

av såväl tid som personal och därmed pengar. Inom exempelvis sjukvård 

och tandvård måste man som kund betala en avgift om man inte avbokat i 

förväg. Därför är det rimligt att ha samma förutsättningar inom hemtjänsten. 

Bristen på personal inom hemtjänsten blir alltmer påtaglig och anställd 

personal måste nyttjas klokt. Syftet med att införa en avgift för besök som 

inte avbokats i förväg är inte i första hand att ge kommunen intäkten, utan att 

skapa en god och effektiv resursanvändning. Avgiften föreslås vara 150 

kronor per bombesök – en avgift som ligger utanför maxtaxan. Den föreslås 

gälla från och med 2020-03-01.  

 

Med dagens volym på bombesök skulle den årliga intäkten bli 4,0 mnkr, men 

målsättningen är att den blir så liten som möjligt. En grov uppskattning av 

möjlig årlig kostnadsminskning inom hemtjänsten till den del den utförs av 

Division Social omsorg är 1,5 – 2,0 mnkr. 

 

Sakkunnig tjänsteperson Marie Johnsson samt verksamhetschef Carina Bark 

besvarar nämndens frågor. 

 

Inlägg i ärendet görs av Sofia Amloh (S), Marita Göransson (KD) och 

Marianne Nordblom (L). 

 

Johan Stenberg (M), Annika Bengtsson (KD) och Jessica Johansson (L) 

lämnar särskilt yttrande. 

 

Maria Gilstig (M) yrkar avslag till framskrivet förslag. 

 

Ordförande ställer efter nämndens godkännande proposition på framskrivet 

förslag mot Maria Gilstigs (M) avslagsyrkande och finner att nämnden 

beslutar enligt framskrivet förslag.  
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VON § 91 Dnr VON19/89 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar  

 

att föreslå Kommunfullmäktige att besluta om avgift för ej i förväg avbokade 

besök inom hemtjänsten enligt tjänsteskrivelse daterad 2019-10-21 

 

att föreslå Kommunfullmäktige att avgiften börjar gälla 2020-03-01.  

 

 

Maria Gilstig (M), Orvar Windisch (M), Marita Göransson (KD), Marianne 

Nordblom (L) och Marianne Sohlman Zetterström (SD) lämnar skriftliga 

reservationer. 

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

Bilagor: 

Särskilt yttrande M, KD och L 

Skriftlig reservation M, KD och L 

Skriftlig reservation SD 
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VON § 92 Dnr VON19/109 

 

Detaljbudget 2020 – Vård- och omsorgsnämnden 

 

Kommunfullmäktige har fattat beslut om ”Budget 2020 och flerårsplan 2021-

2022”. Där är Vård- och omsorgsnämndens ekonomiska ram för 2020 

fastställd till 1 104,2 mnkr. Därmed återstår för nämnden att fatta beslut om 

den detaljerade budgeten, d v s hur budgetramen fördelas på intäkter och 

kostnader respektive på nämndens fem olika områden: Nämnden, 

Gemensamt (hjälpmedel, bostadsanpassning mm), Hälso- och sjukvård, 

Äldreomsorg samt Omsorg om funktionsnedsatta.   

 

Förslag till detaljbudget framgår av bilaga till tjänsteskrivelse. Ramen är 

förstärkt med finansiering av äldre- och demensboendet Koggen, som 

kommer att tas i drift fr o m april 2020. Likaså ingår medel för de 

tillkommande nybyggda grupp- och servicebostäderna. Parallellt med dessa 

förstärkningar behöver Division Social omsorg sänka sina nettokostnader 

med omkring 80 mnkr för att nå en ekonomi i balans. Vissa åtgärder är 

påbörjade, men ett större åtgärdspaket kommer också att tas fram. Utifrån 

detta kommer detaljbudgeten att behöva revideras vid ett eller flera tillfällen i 

takt med att åtgärdsarbetet framskrider.  

 

Sakkunnig tjänsteperson Marie Johnsson besvarar fråga. 

 

Inlägg i ärendet görs av Kenneth Bjurström (MP), Sofia Amloh (S) och 

Fekade Gebremichael (S). 

 

Johan Stenberg (M), Annika Bengtsson (KD) och Jessica Johansson (L) 

lämnar särskilda yttranden. 

 

Maria Gilstig (M), Orvar Windisch (M), Marita Göransson (KD) och Marianne 

Nordblom (L) yrkar avslag till framskrivet förslag. 

 

Ordförande ställer efter nämndens godkännande framskrivet förslag mot 

Maria Gilstig (M) med fleras avslagsyrkande och finner att nämnden beslutar 

enligt framskrivet förslag. 
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VON § 92 Dnr VON19/109 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att anta detaljbudget 2020 enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2019-11-

18. 

 

att detaljbudgeten ska revideras vid ett eller flera tillfällen under 2020 i takt 

med att åtgärdsarbetet för en ekonomi i balans inom Division Social omsorg 

framskrider. 

 

Marianne Nordblom (L), Marita Göransson (KD), Maria Giltig (M) och Orvar 

Windisch (M) lämnar skriftliga reservationer. 

 

Bilagor: 

Särskilt yttrande M  

Särskilt yttrande KD 

Särskilt yttrande L 

Skriftlig reservation L 

Skriftlig reservation KD 

Skriftlig reservation M 
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VON § 93 Dnr VON19/99 

 

Beställning från Vård- och omsorgsnämnden till Division Social 

omsorg 2020 

 

Ett förslag till Beställning från Vård- och omsorgsnämnden till Division Social 

omsorg för år 2020 är framtaget. I beställningen regleras bland annat 

ansvarsfördelning, grunduppdrag, förbättringsuppdrag respektive särskilda 

uppdrag för 2020 samt de ekonomiska ersättningarna och villkoren för 

dessa. Ramen är förstärkt med finansiering av äldre- och demensboendet 

Koggen som kommer att tas i drift fr o m april 2020. Likaså ingår medel för 

de tillkommande nybyggda grupp- och servicebostäderna. Parallellt med 

dessa förstärkningar behöver Division Social omsorg sänka sina 

nettokostnader med omkring 80 mnkr för att nå en ekonomi i balans. Vissa 

åtgärder är påbörjade, men ett större samlat åtgärdspaket kommer också att 

tas fram. Utifrån detta kommer beställningen att behöva revideras vid ett eller 

flera tillfällen i takt med att åtgärdsarbetet framskrider. För att detta 

åtgärdsarbete ska ha fullt fokus, föreslås nämnden inte lägga några 

kompletterande uppdrag till DSO utöver uppdragen från Kommunfullmäktige. 

 

Inlägg i ärendet görs av Orvar Windisch (M). 

 

Sakkunnig tjänsteperson Marie Johnsson besvarar fråga. 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att anta Beställning från Vård- och omsorgsnämnden till Division Social 

omsorg 2020 enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2019-11-15. 

 

att samma beställning ska revideras vid ett eller flera tillfällen under 2020 i 

takt med att åtgärdsarbetet för en ekonomi i balans framskrider. 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Division Social omsorg 
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VON § 94 Dnr VON19/34 

 

Genomförd internkontroll 2019 utifrån Vård- och omsorgsnämndens 

internkontrollplan 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutade enligt § 18 om 2019 års 

internkontrollplan. Planen arbetades fram av nämndens presidium och 

baserades på en risk- och väsentlighetsanalys. 

 

Internkontrollen har genomförts genom bland annat enkäter och 

utfallsanalyser och en bedömning av riskerna har gjorts. Resultatet framgår 

av bilaga. I två fall har risken bedömts som mycket hög: 

 

• att beslut tagna i Vård- och omsorgsnämnden inte får genomslag i 

verksamheterna 

• att delegerad personal inte i ökande omfattning har 

undersköterskeutbildning 

Här behöver åtgärder vidtas i verksamheterna. 

 

Maria Gilstig (M), Marita Göransson (KD), Marianne Nordblom (L), Orvar 

Windisch (M), Johan Stenberg (M), Annika Bengtsson (KD) och Jessica 

Johansson (L) lämnar särskilt yttrande. 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna rapport ”Genomförd internkontroll 2019 utifrån Vård- och 

omsorgsnämndens internkontrollplan” enligt bilaga till tjänsteskrivelse 

daterad 2019-11-21. 

 

att uppdra åt utförarna att åtgärda de risker som konstaterats. 

 

att uppdra åt medicinskt ansvarig sjuksköterska att löpande under 2020 följa 

hur delegeringar görs och att lämna en skriftlig rapport till nämnden 2020-10-

29.  

 

att uppdra åt nämndens sakkunniga tjänsteman att följa upp övriga åtgärder 

som vidtas och rapportera till nämnden 2020-10-29 
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VON § 94 Dnr VON19/34 

 

Beslutet skickas till 

Division Social omsorg 

Invita omvårdnad AB 

Olivia hemomsorg AB 

Näckrosens hemtjänst 

Enspiro Care 

Ansvar & omsorg AB 

Betelhemmet 

Kommunstyrelsen 

 

 

Bilaga: 

Särskilt yttrande M, KD och L 
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VON § 95 Dnr VON18/106 

 

Revidering av riktlinjer för handläggning inom Vård- och 

omsorgsnämndens ansvarsområde 

 

Vård- och omsorgsnämndens riktlinjer för handläggning är ett levande doku-

ment vars syfte är att vara ett stöd för handläggare i sin myndighetsutövning 

då en enskild söker insatser inom nämndens ansvarsområde. Riktlinjerna 

anger den politiska ambitionen samtidigt som de anpassas efter rättspraxis. 

 

Nu aktuell revidering avser främst riktlinjerna kring boendestöd. Denna insats 

kan beviljas till personer som har en diagnosticerad psykisk 

funktionsnedsättning eller motsvarande ”närliggande symtom” och som har 

behov av att motiveras, tränas och stödjas till att bli mer självständiga 

och/eller delaktiga. Nuvarande riktlinjer har gjort att personalkontinuiteten 

blivit betydligt sämre med många korta insatser. Kostnaderna har ökat 

kraftigt och verksamheten har tappat kompetens på grund av att 

medarbetare inte upplever att deras kompetens tas tillvara.  

 

Utöver dessa revideringar har några smärre justeringar och förtydliganden 

gjorts. 

 

Borttag är överstrukna och markerade med rött. Tillägg är markerade med 

grönt. 

 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna reviderade riktlinjer enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 

2019-11-19 att gälla från och med 2020-01-01. 

 

att uppdra åt nämndens sakkunniga tjänsteman att följa upp de nya 

riktlinjerna under hösten 2020 för rapport till nämnden 2020-10-29.  

 

 

Beslutet skickas till 

Myndighetsfunktionen, Division Social omsorg 

Webbredaktör, Beställarkontoret 

Kommunstyrelsen (för kännedom) 
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VON § 96 Dnr VON19/108 

 

Resultat av 2019 års brukarundersökning inom äldreomsorgen 

 

Socialstyrelsen genomför årligen en brukarundersökning inom 

äldreomsorgen omfattande såväl hemtjänst som särskilda boenden. 

Undersökningen består i sin helhet av ett relativt stort antal frågor. 

Genomförd analys har fokuserat på ett urval av frågor på samma sätt som 

under de senaste åren. 

 

Inom hemtjänsten ligger flertalet betyg på en mycket hög nivå oavsett 

utförare. Ett undantag från den höga betygsnivån är nöjdheten med hur lätt 

det är att få kontakt med hemtjänstpersonalen. Det är en bild som delas med 

riket i övrigt. På samtliga utvalda frågor har Nyköping en högre nöjdhet än 

året innan. 

 

Inom särskilda boenden får bemötandet och tryggheten generellt mycket 

goda betyg. Värt att notera är den stora försämringen när det gäller maten på 

de kommunala boendena samt den mycket stora skillnaden i nöjdhet med 

utevistelser mellan kommunala och privat drivna boenden.   

 

Ärendet föredras av sakkunnig tjänsteperson Marie Johnsson. 

 

Inlägg i ärendet görs av Sofia Amloh (S).  

 

Maria Gilstig (M), Marita Göransson (KD), Marianne Nordblom (L), Orvar 

Windisch (M), Johan Stenberg (M); Annika Bengtsson (KD), Jessica 

Johansson (L) och Marianne Sohlman Zetterström (SD) lämnar särskilda 

yttranden. 

 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna rapport enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2019-10-21 

 

 

Bilaga: 

Särskilt yttrande M, KD och L 

Särskilt yttrande SD 
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VON § 97 Dnr VON19/100 

 

Avtal med Stiftelsen Fontänhuset om drift av verksamhet för personer 

med psykisk funktionsnedsättning under 2020 

 

Avtal med Stiftelsen Fontänhuset om verksamhet för personer med psykisk 

funktionsnedsättning har funnits under ett antal år. Tidigare slöts 3-åriga 

avtal, men för 2019 har ett 1-årigt avtal funnits. Bakgrunden till den 

förändringen är att den ekonomiska ersättningen bedömdes vara relativt hög. 

Fontänhuset fick uppdraget att arbeta med sin kostnadsbild för att nämnden 

därefter skulle kunna sänka ersättningen. Nu realiseras denna sänkning 

genom att ersättningen för 2020 föreslås bli 400 tkr lägre än innevarande år. 

Konsekvensen är att ersättningen för 2020 uppgår till 2 400 tkr. Ambitionen 

är att avtalet fr o m 2021 åter ska kunna vara treårigt.  

 

På förslag av ordförande godkänner nämnden ett tillägg av attsats enligt 

följande: 

Att under 2020 har regelbundna möten med Fontänhuset för att noggrant 

följa utvecklingen av Fontänhusets förutsättningar. 

 

Inlägg i ärendet görs av Sofia Amloh (S) och Orvar Windisch (M). 

 

Sakkunnig tjänsteperson Marie Johnsson besvarar fråga. 

 

Johan Stenberg (M), Annika Bengtsson (KD) och Jessica Johansson (L) 

lämnar särskilt yttrande. 

 

Maria Gilstig (M) yrkar avslag på första att-satsen i förslaget till beslut. Marita 

Göransson (KD), Marianne Nordblom (L) och Marianne Sohlman Zetterström 

(SD) ställer sig bakom Maria Gilstigs (M) yrkande.  

 

Ordförande ställer efter nämndens godkännande proposition på framskrivet 

förslag med tillägget av attsats mot Maria Gilstig (M) med fleras yrkande om 

avslag gällande attsats 1 och finner att nämnden beslutar enligt framskrivet 

förslag med tillägget av attsats. 
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VON § 97 Dnr VON19/100 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna avtal med Stiftelsen Fontänhuset enligt bilaga till 

tjänsteskrivelse daterad 2019-11-14. 

 

att under 2020 ha regelbundna möten med Fontänhuset för att noggrant följa 

utvecklingen av Fontänhusets förutsättningar. 

 

 

Maria Gilstig (M), Orvar Windisch (M), Marita Göransson (KD) och Marianne 

Nordblom (L) reserverar sig skriftligen mot beslutet. 

 

 

Beslutet skickas till 

Stiftelsen Fontänhuset (inkl. avtal) 

 

Bilaga: 

Särskilt yttrande M, KD och L 

Skriftlig reservation M, KD och L 
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VON § 98 Dnr VON19/48 

 

Rapporter från interna tillsyner under oktober-november 2019 

 

Sakkunnig tjänsteman för Vård- och omsorgsnämnden och MAS (medicinskt 

ansvarig sjuksköterska) har under oktober-november genomfört tre interna 

tillsyner enligt beslutad tillsynsplan. De verksamheter som besökts är 

gruppbostad Narcissvägen, hemtjänstföretaget Olivia hemomsorg AB och 

serviceboendet Havsörnen. 

 

Vid de interna tillsyner som genomförs konstateras ofta en brist på 

systematiskt kvalitetsarbete, men alla dessa tre verksamheter representerar 

det motsatta. Det finns ett aktivt systematiskt förbättringsarbete inom dessa 

tre verksamheter, som vi bedömer är välfungerande.  

 

Allvarligt är dock att delegering inom DSO görs till vårdbiträden med ingen 

eller ringa erfarenhet, vilket inte är förenligt med patientsäkerhet. Delegering 

får inte ske utifrån det antal som verksamheten behöver, utan endast till dem 

som har rätt kompetens och som bedöms delegerbara. Sedan är det 

enhetschefs ansvar att planera bemanningen utifrån delegeringssituationen. 

Nämnden har sedan tidigare i sin internkontrollplan för året noterat just 

risken att delegerad personal inte har undersköterskekompetens. Se 

rapportering av genomförd internkontroll. 

 

Inlägg i ärendet görs av Sofia Amloh (S).  

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna tillsynsrapporterna, bilagda tjänsteskrivelse daterad 2019-11-

20.  

 

 

Beslutet skickas till 

Division Social omsorg 

Olivia hemomsorg AB 

Kommunstyrelsen för kännedom 

Webbredaktör på Beställarkontoret för publicering på hemsidan 
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VON § 99 Dnr VON19/103 

 

Yttrande över motion ”Inför äldreboendegaranti i Nyköpings kommun”  

 

Kristdemokraterna har lämnat en motion om att införa äldreboendegaranti för 

alla över 85 år i Nyköpings kommun. 

 

Ett förslag till yttrande har upprättats, vilket går ut på att motionen 

rekommenderas att avslås. Utgångspunkten för äldreomsorgen i Nyköpings 

kommun ska vara respekt, tillvaratagande och omsorg om den äldre 

generationen. Att ge alla över 85 år rätt till en plats på särskilt boende är 

dock inte en lämplig åtgärd sett till nuvarande situation med 

kompetensförsörjningsproblem och en ekonomi i obalans.  

 

Inlägg i ärendet görs av Sofia Amloh (S). 

 

Johan Stenberg (M), Annika Bengtsson (KD) och Jessica Johansson (L) 

lämnar särskilt yttrande. 

 

Marita Göransson (KD) yrkar avslag till framskrivet förslag till förmån för 

motionens intention. Maria Gilstig (M) och Marianne Nordblom (L) ansluter 

sig till Marita Göranssons (KD) yrkande. 

 

Ordförande ställer efter nämndens godkännande proposition på framskrivet 

förslag mot Marita Göransson (KD) med fleras avslagsyrkande och finner att 

nämnden beslutar enligt framskrivet förslag. 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar  

 

att anta yttrandet över motionen ”Inför äldreboendegaranti i Nyköpings 

kommun”, enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2019-11-25. 

 

Marita Göransson (KD), Maria Gilstig (M), Orvar Windisch (M) och Marianne 

Nordblom (L) reserverar sig skriftligen mot beslutet. 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

Bilaga: 

Särskilt yttrande M, KD och L 

Skriftlig reservation KD, M och L 
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VON § 100 Dnr VON19/5 

 

Ej verkställda beslut enligt 16 kap §§ f och h Socialtjänstlagen (SOL), 

tredje kvartalet 2019 

 

Division Social omsorg (DSO) har lämnat redogörelse enligt 

Socialtjänstlagen för beslut som inte verkställts inom tre månader under 

tredje kvartalet 2019 till Inspektionen för Vård- och omsorg (IVO). 

Rapporteringen omfattar 34 beslut, varav 21 funnits med även i tidigare 

rapportering. Sammanställningen i tjänsteskrivelsen är avidentifierad för 

anmälan till Kommunfullmäktige och revisorerna. Under kvartalet har sex 

beslut verkställts och fem har tagits bort från inrapporteringen p g a avslut på 

enskilds begäran. 

 

Inlägg i ärendet görs av Kenneth Bjurström (MP) och Sofia Amloh (S). 

 

Maria Gilstig (M), Marita Göransson (KD), Marianne Nordblom (L), Orvar 

Windisch (M), Johan Stenberg (M), Annika Bengtsson (KD) och Jessica 

Johansson (L) lämnar särskilt yttrande.  

 

Sakkunnig tjänsteperson Marie Johnsson besvarar fråga. 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna rapporteringen enligt tjänsteskrivelse daterad 2019-11-11. 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige (för anmälan) 

Revisorerna 

 

Bilaga: 

Särskilt yttrande M, KD och L 
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VON § 101 Dnr VON19/6 

 

Ej verkställda beslut enligt § 28 h Lagen om stöd och service (LSS) till 

vissa funktionshindrade, tredje kvartalet 2019 

 

Division Social omsorg (DSO) har lämnat redogörelse enligt LSS för beslut 

som inte verkställts inom tre månader under tredje kvartalet 2019 till 

Inspektionen för Vård och omsorg (IVO). Rapporteringen omfattar 45 beslut, 

varav 33 funnits med även i tidigare rapportering. Sammanställningen i 

tjänsteskrivelsen är avidentifierad för anmälan till Kommunfullmäktige och 

revisorerna. Under kvartalet har inget beslut verkställts. 

 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna rapporteringen enligt tjänsteskrivelse daterad 2019-11-11. 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige (för anmälan) 

Revisorerna 
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VON § 102   Dnr VON19/4 

 

Delegationsärenden 

 

Bilagt finns en förteckning över delegationsbeslut fattade till och med 2019-

11-27 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att lägga förtecknade delegationsärenden till handlingarna.  
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VON § 103  Dnr VON19/1 

 

Anmälningsärenden 

 

Bilagt finns en förteckning över inkomna anmälningsärenden till och med 

2019-11-27 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

att lägga rubricerade anmälningsärenden till handlingarna. 
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VON § 104 

 

Övrigt 

 

Ordförande tackar de närvarande för mandatperiodens första år och önskar 

en god jul och gott nytt år. 

 

Andre vice ordförande önskar ordförande god jul och gott nytt år och tackar 

för detta år. 

 

Lena O`Connor (S) överlämnar å majoritetsgruppens vägnar en present åt 

ordförande och första vice ordförande.  




