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Paragraf 13

Upprop och val av protokolljusterare
Beslut
Solweig Sundblad (S) utses till protokolljusterare.
__________
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Paragraf 14

Godkännande av föredragningslista
Beslut
Föredragningslistan godkänns och fastställs.
__________
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Paragraf 15

Ärendenummer VON2019/117

Ekonomi - månadsuppföljning
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av verksamhetsuppföljningen för januari
2020 och lägger den till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Lotta Tronêt och ekonom Ann-Sofie Magnusson lämnar
information i ärendet.
Vård- och omsorgsnämndens faktiska resultat per den 31 januari 2020 är -26,9
miljoner kronor. Alla verksamheter har fått ett anpassningskrav på 22,9 miljoner
kronor. Dessutom har svårpåverkbara kostnader tillkommit på 4 miljoner
kronor inom personlig assistans. Prognosen som förvaltningen lämnar efter en
månad är -4 miljoner kronor. Prognosen är ytterst preliminär då endast en månads
utfall ingår i sifferunderlaget. Det är först efter tertial 1 som vård- och
omsorgsförvaltningen kommer att kunna lämna en mer säker prognos för 2020.
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av verksamhetsuppföljningen för januari
2020 och lägger den till handlingarna.
Arbetsutskottets beredning
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 18 februari
2020 och lämnat förslag till beslut.
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av verksamhetsuppföljningen för januari
2020 och lägger den till handlingarna.
__________

Justerarnas signaturer
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Paragraf 16

Ärendenummer VON2019/170

Remiss - förslag till gång- och cykelplan för Enköpings
kommun, KS2018/58
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar förvaltningens förslag till svar på remiss som sitt
eget och överlämnar det till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Beskrivning av ärendet
I mars 2018 fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag av kommunstyrelsens
Plex-utskott att revidera gällande cykelplan för Enköpings kommun med tillägg av
trafikslaget gång. I uppdraget framgick att belysning för gång- och cykelvägar
skulle ingå i planen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har nu tagit fram ett förslag till gång- och cykelplan
för Enköpings kommun. Förslaget är ute på remiss och vård- och
omsorgsnämnden är en av remissinstanserna.
Vård- och omsorgsförvaltningen har lämnat förslag på svar utifrån nämndens
verksamhetsområde.
Remisstiden är till den 7 mars 2020.
Gång- och cykelplanen antas av kommunfullmäktige under vår/sommar 2020.
Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning
Vård- och omsorgsförvaltningen har den 10 februari 2020 inkommit med en
skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att vård- och omsorgsförvaltningen är
positivt inställd till de åtgärder som beskrivs i planen. I dagsläget transporterar sig
medarbetarna i första hand till fots eller per cykel. Bil används vid längre sträckor
och transporter av varor.
Verksamheten är beroende av att komma så nära kunden som möjligt oavsett
transportsätt. Därför kommer vård- och omsorgsförvaltningen alltid ha ett behov av
ett varierat transportsätt. Det gör att förvaltningen är beroende av både cykel- och
bilparkeringar även i centrum.
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden antar förvaltningens förslag till svar på remiss som sitt
eget och överlämnar det till samhällsbyggnadsförvaltningen.
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Arbetsutskottets beredning
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 18 februari
2020 och lämnat förslag till beslut.
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden antar förvaltningens förslag till svar på remiss som sitt
eget och överlämnar det till samhällsbyggnadsförvaltningen.
__________
Kopia till:
framtidsdialog@enkoping.se
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Paragraf 17

Ärendenummer VON2019/154

Remiss - förslag till regler för investeringar och
lokalförsörjning, KS2019/798
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar förvaltningens förslag till svar på remiss som sitt
eget och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Till vård- och omsorgsnämnden har det inkommit en remiss från
kommunledningsförvaltningen gällande förslag till regler för investeringar och
lokalförsörjning. Remisstiden är till den 29 februari 2020.
En uppdatering av nuvarande Regler för investeringar (KS2017/594) har tagits
fram där anpassning skett till redovisningsregler och investeringsprocessens
utveckling. Förutom uppdateringen har samtidigt nuvarande Arbetsmodell för
lokalresursplanering (KS2009/166) integrerats i förslaget.
Enköpings kommun har stora investeringsbehov framöver och tydliga prioriteringar
behöver göras. Stora investeringar innebär ett långt ekonomisk åtagande framöver.
Då är det viktigt med genomarbetade beslutsunderlag som innehåller analys av
såväl verksamhet som ekonomi. Förutom kalkyl över investeringsutgifter behöver
konsekvenserna för kommunens framtida driftskostnader tydliggöras.
Det är också av vikt att processen som leder fram till färdigställande av
investeringen sker på ett strukturellt sätt där ansvar och befogenheter för de olika
delarna är tydliga.
Reglerna syftar till att skapa tydlighet, effektivitet och långsiktighet i
planeringsprocessen och ska ge kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
förutsättningar till styrning, uppföljning och kontroll. De framtagna reglerna ska
även tydliggöra beslutsprocesser samt roller, ansvar och befogenheter.
Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning
Vård- och omsorgsförvaltningen har den 5 februari 2020 inkommit med en
skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att förvaltningen ser det som mycket
positivt att kommunens nuvarande regler för investeringar uppdateras och att
nuvarande arbetsmodell för lokalresursplanering integreras. Enköpings kommun
står inför ett svårt ekonomisk läge och då är det av största vikt att det finns en
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tydlig investeringsprocess som bidrar till god ekonomisk och hållbar hushållning av
resurser. Det är mycket angeläget med beslut kring roller, ansvar och
befogenheter.
Förvaltningen har följande synpunkter på förslaget:
På sidan 7, avsnittet ”Gruppering av investeringar” delas investeringarna in i olika
grupper för beredning och prioritering. I punkt 3 ”Volymökningar” beskrivs en
investering som är baserad på en utökning av antalet platser, inom till exempel
skola, förskola och äldreomsorg, som direkt kan kopplas till demografiska
förändringar. Utifrån ett vård- och omsorgsperspektiv så har inte en utökning av
antal platser en direkt koppling till demografiska förändringar. Det handlar om att
tillgodose beslutade behov hos den enskilde. Med denna prioritering finns det en
risk att vård- och omsorgsförvaltningens volymökningar faller utanför ovannämnt
kriterie.
På sidan 8, avsnittet ”Budget för investeringars driftkostnader”, 4 stycket beskrivs
att om en nämnd har erhållit driftbudget för en investering som inte genomförs får
dessa budgetmedel inte användas till andra driftkostnader. Där ser vård- och
omsorgsförvaltningen att det behöver tydliggöras hur denna kontroll ska ske.
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden antar förvaltningens förslag till svar på remiss som sitt
eget och överlämnar det till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottets beredning
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 18 februari
2020 och lämnat förslag till beslut.
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden antar förvaltningens förslag till svar på remiss som sitt
eget och överlämnar det till kommunstyrelsen.
__________
Kopia till:
Kommunstyrelsen
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Paragraf 18

Ärendenummer VON2020/11

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 2020
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar förslag till reviderat reglemente för vård- och
omsorgsnämnden daterat den 13 februari 2020.
2. Det reviderade reglementet ska gälla från och med beslutsdatum och
tidigare version, beslutad den 10 juni 2019, upphör därmed att gälla.

Beskrivning av ärendet
Vård- och omsorgsförvaltningen har den 6 februari 2020 inkommit med en
skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att det i vård-och omsorgsnämndens
reglemente beskrivs dels vad nämnden ansvarar för och dels nämndens
arbetsformer. Den senare delen är i princip gemensam för alla nämnder.
Initiativ till förändringar av nämndens reglemente kan tas av nämnden själv, men
det är alltid kommunfullmäktige som beslutar om reglementet. Det nu gällande
reglementet beslutades av kommunfullmäktige den 10 juni 2019.
Ändringar som föreslås i vård- och omsorgsnämndens reglemente:
Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till
skoldagen samt under lov regleras i lag (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) 9 § punkt 7.
Tidigare har detta tydliggjorts i ett samarbetsavtal mellan vård- och
omsorgsförvaltningen, dåvarande skol-, utbildnings- och fritidsförvaltningen.
Samarbetsavtalet är daterat den 20 maj 2008, ärendenummer FRI2008/73, och
undertecknat av berörda förvaltningschefer.
Ansvarsfördelningen har inte kunnat utläsas i respektive reglemente varför berörda
nämnder nu hanterar ärendet.
Förslag till ny text i reglementet under avsnitt 1, punkt 3:
- Kommunens uppgifter enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS 1993:387). Nämndens ansvar enligt denna punkt omfattar
dock inte verkställandet och utförandet av korttidstillsynen som avses i 9 § p. 7
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LSS. Ansvar för utförandet av sådan tillsyn utförs av utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden enligt dess reglemente.
- Redaktionella ändringar såsom; ändring med hänvisning till kommunfullmäktiges
beslut om att centralisera kravhantering KS2017/436.
Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning
Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning är att de föreslagna revideringarna av
reglementet är nödvändiga för att tydliggöra vård- och omsorgsnämndens uppdrag
och ansvarsområde.
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar förslag till reviderat reglemente för vård- och
omsorgsnämnden daterat den 13 februari 2020.
2. Det reviderade reglementet ska gälla från och med beslutsdatum och
tidigare version, beslutad den 10 juni 2019, upphör därmed att gälla.
Arbetsutskottets beredning
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 18 februari
2020 och lämnat förslag till beslut.
Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar förslag till reviderat reglemente för vård- och
omsorgsnämnden daterat den 13 februari 2020.
2. Det reviderade reglementet ska gälla från och med beslutsdatum och
tidigare version, beslutad den 10 juni 2019, upphör därmed att gälla.
__________
Kopia till:
Kommunfullmäktige
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Paragraf 19

Ärendenummer VON2020/16

Taxor och kundavgifter för 2021
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden överlämnar ärendet på remiss till kommunala
tillgänglighetsrådet och kommunala pensionärsrådet innan förslag till beslut tas i
vård- och omsorgsnämnden.

Beskrivning av ärendet
Vård- och omsorgsförvaltningen har den 13 februari 2020 inkommit med skrivelse i
ärendet. Av skrivelsen framgår att vård- och omsorgsförvaltningen har fastställda
rutiner för hur arbetet med eventuella förändrade kundavgifter ska ske. I rutinen
framgår att frågan om eventuell förändring av avgifter ska ställas till förvaltningen
och nämnd. När det sedan finns ett förslag ska detta presenteras för kommunala
tillgänglighetsrådet och kommunala pensionärsrådet innan förslag till beslut tas i
vård- och omsorgsnämnden.
Frågan avgörs slutligen i kommunfullmäktige.
Bakgrund
Vård- och omsorgsförvaltningens avgifter ger en förväntad nettointäkt om cirka
34,9 miljoner kronor 2020. Den största delen kommer genom avgiften för
omvårdnadsboende. Det är fullt möjligt för nämnden att både föreslå att öka
avgifter och minska, samt även ta bort avgifter helt. Detta är möjligt eftersom
lagstiftningen inte anger annat än att det finns ett högkostnadsskydd (även kallad
maxtaxa) och ett förbehållsbelopp som kommunerna måste förhålla sig till.
Högkostnadsskyddet anger att de samlade avgifterna för hjälp i hemmet, service,
omvårdnad och kommunal hälso- och sjukvård får uppgå till högst 2 125 kronor per
månad (år 2020).
Förbehållsbeloppet anger dock att kommunen måste göra en beräkning så att
personen i avgiftsberäkningen tillförsäkras ett visst belopp för personliga behov
och normala levnadsomkostnader. Man är däremot inte garanterad att ha ett visst
belopp i handen och personliga beräkningar görs bara på dem som lämnat
inkomstblanketten, enligt beslut från vård- och omsorgsnämnden.
Nivån på såväl högkostnadsskydd och förbehållsbelopp är knutna till
prisbasbeloppet som fastställs av Regeringen och meddelas av Socialstyrelsen
årligen.
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Dessa regler möjliggör för kommunerna att kunna använda sig av olika system
exempelvis enhetstaxa, olika nivåer för tidsintervaller, eller prislista för olika typer
av insatser.
I princip kan alltså en kommun ta ut mellan 0 - 2 125 kronor av varje kund
oberoende av hjälpbehov. Med en för hög avgift finns dock en överhängande risk
att många avstår nödvändig hjälp. Som exempel ges att ungefär 140 av våra
kunder idag inte har något avgiftsutrymme alls, det innebär att de inte betalar
några avgifter som ligger inom maxtaxan.
Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning
Att förändra avgifter är svårt då konsekvenserna av förändringarna av olika skäl är
svåra att förutse. Vård- och omsorgsförvaltningen har tidigare år undersökt läget i
andra kommuner och konstaterar att det ser mycket olika ut. Olika modeller
påverkar på olika sätt. Oavsett vilken metod eller modell man väljer gäller att det
personliga avgiftsutrymmet alternativt maxtaxan alltid begränsar kundens avgift.
Avgifter ska vara tydliga och kunna förstås, vara salutogena, vilket de upplevs idag
av både hjälpmedelsförskrivare och brukare. En höjning av taxor och avgifter skulle
inte med säkerhet innebära ökade intäkter för vård- och omsorgsnämnden, då
flertalet av kunderna redan idag når sitt avgiftsutrymme med maxtaxan.
En förändring som förvaltningen ser är att debiteringen av insats utförd av
sjuksköterska behöver förändras för att möta upp mot funktionaliteten av de
journalsystem som förvaltningen använder. Därför föreslår förvaltningen att ändra
från dagens debitering på 200 kronor/timme, till att istället debitera 100
kronor/besök.
Förvaltningen föreslår i övrigt att taxor och avgifter för 2021 är oförändrade.
Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunfullmäktige är att fastställa
följande taxor och avgifter för vård- och omsorgsnämnden 2021:
1. Samtliga hemtjänstinsatser, exklusive insatser utförda av sjuksköterska
samt arbetsterapeut/fysioterapeut, debiteras och ingår i hemtjänstavgiften.
2. Insatser utförda av sjuksköterska debiteras med 100 kronor/besök.
3. I övrigt oförändrade avgifter för 2021.
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Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden överlämnar ärendet på remiss till kommunala
tillgänglighetsrådet och kommunala pensionärsrådet innan förslag till beslut tas i
vård- och omsorgsnämnden.
Arbetsutskottets beredning
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 18 februari
2020 och lämnat förslag till beslut.
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden överlämnar ärendet på remiss till kommunala
tillgänglighetsrådet och kommunala pensionärsrådet innan förslag till beslut tas i
vård- och omsorgsnämnden.
__________
Kopia till:
KTR
KPR
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Paragraf 20

Ärendenummer VON2019/152

Upphäva vård- och omsorgsnämndens beslut 2019-1219, paragraf 139, att genomföra upphandling av
omvårdnadsboendet Kungsgården
Beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden upphäver vård- och omsorgsnämndens tidigare
beslut från den 19 december 2019, paragraf 139, att genomföra upphandling av
omvårdnadsboendet Kungsgården.
2. Vård- och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag på
vilket objekt som tillsammans med Åsundagården är lämpligt att konkurrensutsätta
genom upphandling.

Beskrivning av ärendet
Vård- och omsorgsförvaltningen har den 7 februari 2020 inkommit med en
skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att vård- och omsorgsnämnden
beslutade vid sammanträdet den 19 december 2019, paragraferna 139 och 140 att
ge vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att förbereda för upphandling av
Kungsgården och Åsundagården.
I dag driver Norlandia Care Kungsgården på entreprenad enligt lagen om offentlig
upphandling (LOU). Avtalets maximala längd, inklusive alla förlängningsoptioner är
vid årsskiftet 2020/2021.
Åsundagården drivs av egenregi.
När vård- och omsorgsförvaltningen nu påbörjat en tidsplan för
upphandlingsarbetet visar det sig att Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
behöver upp till 9 månader för att handlägga tillståndsprövning till den som vinner
uppdraget och får driftansvaret. Vård- och omsorgsförvaltningen kan dock
konstatera att IVO:s handläggningstider för cirka 6 månader sedan var 5-6
månader.
Med upp till 9 månaders handläggningstid innebär det att vård- och
omsorgsförvaltningens planerade tidsplan inte är hållbar. För att undvika problem
med tillsynsmyndigheten föreslår vård- och omsorgsförvaltningen att vård- och
omsorgsnämnden upphäver beslutet att upphandla Kungsgården.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Protokoll
Sammanträdesdatum
2020-02-27
Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning
Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår med anledning av detta att Kungsgården
från och med 1 januari 2021 drivs av egenregi och att vård- och
omsorgsförvaltningen återkommer med ett nytt förslag och tidsplan på vilket objekt
som tillsammans med Åsundagården kan vara lämpligt att konkurrensutsätta i
enlighet med nämndens indikator under mål 13 ” Antal boenden inom
äldreomsorgen som konkurrensutsätts under perioden fram till 2023 är 2”.
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden
1. Vård- och omsorgsnämnden upphäver vård- och omsorgsnämndens tidigare
beslut från den 19 december 2019, paragraf 139, att genomföra upphandling av
omvårdnadsboendet Kungsgården.
2. Vård- och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag på
vilket objekt som tillsammans med Åsundagården är lämpligt att konkurrensutsätta
genom upphandling.
Arbetsutskottets beredning
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 18 februari
2020 och lämnat förslag till beslut.
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden
1. Vård- och omsorgsnämnden upphäver vård- och omsorgsnämndens tidigare
beslut från den 19 december 2019, paragraf 139, att genomföra upphandling av
omvårdnadsboendet Kungsgården.
2. Vård- och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag på
vilket objekt som tillsammans med Åsundagården är lämpligt att konkurrensutsätta
genom upphandling.
__________
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Paragraf 21

Ärendenummer VON2019/83

Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS
per den 31 december 2019
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner uppgifterna och överlämnar dem till
kommunfullmäktige.

Beskrivning av ärendet
En gång per kvartal ska kommunernas socialnämnder anmäla ej verkställda beslut
och avbrott till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Syftet med
rapporteringsskyldigheten är att stärka enskildas rättssäkerhet.
Rapporteringsskyldigheten omfattar alla former av beviljat bistånd enligt
socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service (LSS). Rapporten ska avse
beslut som inte verkställts inom tre månader. Redovisningen ska också lämnas till
kommunfullmäktige. Om IVO bedömer att insatsen inte verkställts inom skälig tid
har de en skyldighet att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av en
särskild avgift.
Redovisningen avser beslut fattade till och med 30 september 2019 och som inte
verkställts senast 31 december 2019. I redovisningen ska också framgå beslut
som tidigare verkställts men där det för närvarande finns ett avbrott.
Vård- och omsorgsförvaltningen har den 20 februari 2020 inkommit med en
skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att 33 beslut enligt SoL inte har
verkställts inom den aktuella perioden. 22 av dessa avser särskilt boende.
Redovisningen visar också på 10 beslut där det är ett avbrott i verksamhet.
Inom LSS är det 34 beslut som inte har verkställts. 16 av dessa avser avbrott i
verkställighet.
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden godkänner uppgifterna och överlämnar dem till
kommunfullmäktige.
__________
Kopia till:
Kommunfullmäktige
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Paragraf 22

Anmälningsärenden
Beskrivning av ärendet
- Förteckning enligt bilaga med beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
för perioden 24 januari 2020 – 20 februari 2020
- Förteckning enligt bilaga med inkomna domar och beslut från förvaltningsrätten
för perioden 13 december 2019 – 20 februari 2020
- Statistik boendekö, januari 2020 (dnr VON 2019/45).

__________
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Paragraf 23

Ordföranden informerar
Beskrivning av ärendet
Ordföranden informerar om Pwc:s kommunövergripande revisionsrapport ”Översyn
av kommunens ramar, investeringsplan och finansiella ställning”. Alla
representanter för respektive partitillhörighet har fått en redovisning av rapporten.
Vård- och omsorgsnämnden kommer att få ta del av rapporten.
På vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott framkom önskemål att
en adjungerad enligt en turordningslista deltar på arbetsutskottens sammanträden
framöver. Ordföranden har avslagit önskemålet. Ett motiv till det är vård- och
omsorgsnämndens ekonomiska läge.
__________
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Paragraf 24

Förvaltningen informerar
Beskrivning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden får följande information:
Enköpings kommun kan nu rekvirera habiliteringsersättning för 2020 på totalt
1 647 583 kronor. Dessa pengar kommer precis som tidigare år utbetalas vid
flera tillfällen.
___
Förvaltningen vill återkomma till vård- och omsorgsnämnden med anledning av att
en del siffror i vissa indikatorer under mål 9 i den långsiktiga planen behöver
korrigeras.
___
Förvaltningschef Lotta Tronêt kommenterar tidningsartikeln om att vård- och
omsorgsnämnden får betala vite för att förvaltningen var för sena att lämna in
anmälan om ny verksamhet till miljö- och byggnadsnämnden.
___
Förvaltningen ser ett behov av att göra en ramavtalsupphandling för korttidsplatser
enligt SoL.
___
En revidering av riktlinjer för myndighetsutövning är genomförd. Vård- och
omsorgsnämnden får information om de viktigaste förändringarna. Vissa områden
har förtydligats och då med särskilt beaktande att inte vara kostnadsdrivande. För
övrigt har redaktionella förändringar gjorts med hänsyn till rättsfall och förändring
av lagtexter.
Solweig Sundblad (S) yrkar med instämmande av Kim Jämsä (NE) att riktlinjerna
antas av vård- och omsorgsnämnden. Ordföranden med instämmande av Lars
Olsson (C) och Lasse Skoglund (MP) anser att revidering av riktlinjerna är ren
verkställighet och därmed behöver inte nämnden anta dessa.
Vård- och omsorgsnämnden för en diskussion i ämnet. Punkten överlämnas för
beredning och avgörande till nästa sammanträde.
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___
Information om nuläget utifrån förvaltningens viljeriktning att flytta nuvarande
dagverksamheter för personer med demenssjukdom till Villa Sandgatan.
Riskanalyser utifrån flytt till annan lokal och kartläggning av vilka föreningar och
andra intressegrupper som idag använder lokalerna är genomförda. Även en
ekonomisk analys av uppskaffade effekter av tänkt sammanslagning är genomförd.
___
Vård- och omsorgsnämnden får ta del av en jämförelse av utfall 2019 och budget
2020 för Malin, Rosengården och Regalskeppsvägen. Nämnden får även se en
fiktiv budget om Malin och Rosengården skulle fortsätta drivas.
____
Vård- och omsorgsnämnden fastställde årsplan 2020 vid sammanträdet den 19
december 2019. Årsplanen har nu uppdaterats med aktuella siffror i den
detaljerade budgeten för 2020. Totalsumman 819,7 miljoner kronor är densamma.
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Protokoll
Sammanträdesdatum
2020-02-27
Vård- och omsorgsnämnden

Paragraf 25

Skriftlig information från kontaktpolitiker
Beskrivning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden har fått ta del av skriftlig rapport från Liljegårdens
gårdsråd den 27 januari 2020. Närvarande kontaktpolitiker var Ritva SunnanåEricson (M).
__________
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Paragraf 26

Anmälan av delegeringsbeslut
Beslut
Vård- och omsorgsförvaltningens redovisning av delegeringsbeslut daterad den 20
februari 2020 anmäls och läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden har i vård- och omsorgsnämndens delegationsordning
överlåtit beslutanderätt till arbetsutskott, ordföranden och tjänstemän i vissa
ärenden.
Beslut fattade på delegation ska redovisas till vård- och omsorgsnämnden.
Följande delegeringsbeslut för januari 2020 redovisas till vård- och
omsorgsnämnden:
11 beslut om bostadsanpassningsbidrag enligt lista,
280 beslut enligt socialtjänstlagen enligt lista,
45 beslut enligt lagen om stöd och service enligt lista, samt
20 anställningsavtal enligt lista.
__________
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