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IJOste raker 
Saminantradesprotokoll for Vard- och ornsorgsnamnden 2017-12-19 

Narvarolista 

Parti Ledamoter Narvarande Ej tjanstgorande §§ Ersattare §§ 

KD Mikael Ottosson, ordforande X 11:8 Monica Kjellman 

L Monica Kjellman, l:e vice ordf. X 
S Marie Ende, 2: e vice ordf. -- Lars Frid 
M Fredrik Rosengren X 
M Birgitta Netterstrom X 
L Ritva Elg X 

C Bo Lundin X 

S Cecilia Ringstedt _ Gunilla Niss 
RP Yvonne Oretoft X 
MP Heidi Stapf Ekstrom X 

V Norma Aznar X 11:1-3, 11:6 
Fred Stahlgren 

1 1:1-3, 1 1:6 

Ersattare Tjanstgorande §§ 
M Anneli Widen X 

KD Fred Stahlgren X 1 1:1-3, 1 1:6 

OP Maria Ullenius X 

S Lars Frid X 1 1:1-1 1:18 

S Gunilla Niss X 1 1:1-1 1:18 

Ovriga narvarande Funktion 
Susanna Kiesel Socialdirektor 
Sanna Kjellin Andersson Enhetschef vuxenstod 

Birgitta Eriksson Namndsekreterare 

Kerstin Odenfelt Sakkunnig aldre 

Sara Eriksson Sakkunnig funktionshinder 

Lisa Tingstrom § 1 1:5 Upphandlingschef 
Anne Savolainen § 1 1:6 Administrativ samordnare 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0Oste raker 
Sammantradesprotokoll for Vard- och omsorgsnamnden 2017-12-19 

VON § I 1:1 

Upprop och faststallande av dagordning 

Vard- och omsorgsnamndens beslut 

Dagordningen faststalls cnligt utsjind kallclse med nedanstaende andringar. 

Sammanfattning 

Till sammantradet har utsants kallelsc mcd forslag till dagordning. 

Foljande arende utgar 
12.1 Ansokan sarskilt boende 

I'oljande arende tillkommer 
11. Svar pa remiss fran Socialdepartementet avseende promemorian \rissa forslag om 

personlig assistans 

11.6 Yttrande rill Forvaltningsratten 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Oste raker 
Sammantradesprotokoll for Vard- och omsorgsnamnden 2017-12-19 

VON § I 1:2 

Val av justerare och information 

Vard- och omsorgsnamndens beslut 

Vard- och omsorgsnamnden utser Lars Frid (S) till justerare. Protoko llet justeras i direkt 
anslutning till dagens sammantrade. 

PA grund av Mikael Ottossons (KD) anmalan om jav tjanstgor Monica Kjellman (L) som 
ordforande under § 11:8. 

Sammanfattning 

Mikael Ottosson (KD) foreslar att Lars Frid (S) justerar protokollet. Protokollet foreslas 
justeras i direkt anslutning till dagens sammantrade. 

Mikael Ottosson (KD) anmaler jav unde r § 11:8. Monica Kjellman (L) tjanstgor som 
ordforande for denna paragraf. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0Oste raker 
Sammantradesprotokoll for Vard- och omsorgsnamnden 2017 -12-19 

VON § I 1:3 Dnr. VON 2017/0017 

Information fran forvaltningen 

Vard- och omsorgsnamndens beslut 

Informationen noteras till pro tokollet. 

Sammanfattning 
- Kooperativa Garnbutiken i Akersberga 
- Information om Ljustero sarskilda boende 

Forslag till beslut 
Mikael Ottosson (KD) yrkar att informationen noteras till protokollet. 

Propositionsordning 
Ordforanden fragar om Vard- och omsorgsnamnden beslutar enligt Mikael Ottossons (KD) 
yrkande och finner att sa ar fallet. 

Expedieras 
- Akten 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0Oste raker 
Sammantradesprotokoll for Vard- och omsorgsnamnden 2017-12-19 

VON § I 1: 4 Dnr. VON 2017/0027 

Ekonomisk manadsuppfoljning per 2017-11 -30 

Vard- och omsorgsnamndens beslut 

1. Manadsuppfoljning per 2017-11-30 och prognos per 2017-12-31 noteras. 

2. Manadsuppfoljning och prognos overlamnas till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Yard- och omsorgsnamndens nettokostnader for periodcn uppgar till - 534 976 tkr vilket 
motsvarar 99 % av periodbudgeten och gcr ett overskott pa 4 207 tkr jamfort med budget. 
Bokslutsprognosen for helaret ar -584 200 vilket ger en positiv budgetavvikelse om 4 000 tkr. 

Beslutsunderlag 
Socialforvaltningens tjansteutlatande daterat 2017-12-17. 

Forslag till beslut 
Mikael Ottoson (KD) vrkar bifall till Socialforvaltningens beslutsforslag innebarande: 

1. Manadsuppfoljning per 2017-11 -30 och prognos per 2017-12-31 noteras. 
2. Manadsuppfoljning och prognos overlamnas till Komm unstyrelsen. 

Propositionsordning 
Ordforanden fragar om Vard- och omsorgsnamnden beslutar enligt Mikael Ottossons (KD) 
yrkande och finner att sa ar fallet. 

Expedieras 
Kommunstyrelsen 
Budget- och kvalitetsenheten 
Akten 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



OOste raker 
Sammantradesprotokoll for Vard- ocli omsorgsnamnden 2017-12-19 

VON § I 1:6 Dnr. VON 2017/0077 

Justering i namndens delegationsordning 

Vard- och omsorgsnamndens beslut 

1. Godkanna ny delegationsordning for Vard - och omsorgsnamnden, dnr VON 
2017/0077, att galla fran och med den 1 januari 2018. 

2. Att ge forvaltningen mandat att gora lopande redaktionella andringar samt andra 
paragrafhanvisningar vid lagandringar i delegationsordningen med godkannande av 
Socialdirektor. 

Sammanfattning 
Vard - och omsorgsnamndens beslutanderatt framgar av kommunallagen och av Vard - och 
omsorgsnamndens reglemente som beslutats av K ommunfullmaktige. Delegationsordningen 
styr vilka beslut som fattas av Vard - o ch omsorgsnamnden eller anstallda och omfattar alia 
verksamheter inom Vard - och omsorgsnamndens ansvarsomrade. Om en arende- eller besluts 
typ inte finns med i delegationsordningen innebar det att beslut ska fattas av nam nden. Beslut 
som fattas med stod av delegation ar formellt sett beslut av Vard - och omsorgsnamnden. En 
delegationsordning ska alltid vara aktuell och stamma med gallande lagstiftning. 

Beslutsunderlag 
Socialfon'altningens tjansteutlatande daterat 2017-11-05. 

Forslag till beslut 
Mikael Ottosson (KD) yrkar bifall till Socialfon'altningens beslutsforslag innebarande: 

1. Godkanna ny delegationsordning for \ 'ard - och omsorgsnamnden, dnr VON 
2017 /0077, att galla fran o ch med den 1 januari 2018. 

2. Att ge forvaltningen mandat att gora lopande redaktionella andringar samt andra 
paragrafhanvisningar vid lagandringar i delegationsor dningen med godkannande av 
Socialdirektor. 

Propositionsordning 
Ordforanden fragar om Vard- och omsorgsnamnden beslutar enligt Mikael Ottosso ns (KD) 
yrkande och firmer att sa ar fallet. 

Expedieras 
Akten 

Juscerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



QOste raker 
Sammantradesprotokoll for Vard- och omsorgsnamnden 2017-12-19 

VON § 11:7 Dnr. VON 2017/0076 

Verksamhetsuppfoljning av sarskilda boenden i egen regi och med 
avtal enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) 

Vard- och omsorgsnamndens beslut 

Vard- och omsorgsnamnden beslutar att godkanna foreliggande rapporter. 

Sammanfattning 
Verksamhetsuppfoljningen omfattar ctt aldreboende i egen reg i och tva aldreboenden som ar 
upphandlade enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Fokusomraden har varit 
ledningssystemet for systematiskt kvalitetsarbete samt mat och maldder. 

Beslutsunderlag 
Socialfoivaltningens tjansteutlatande daterat 2017-12-04. 

Forslag till beslut 
Mikael Ottosson (KD) yrkar bifall till Socialfon-altningens beslutsforslag innebarande: 

\'ard- och omsorgsnamnden beslutar att godkanna foreliggande rapporter. 

Propositionsordning 
Ordforanden fragar om Vard- och omsorgsnamnden beslutar enligt Mikael Ottossons (KD) 
yrkande och finner att sa ar fallet. 

Expedieras 
Akten 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



OOste raker 
Sammantradesprotokoll for Yard- ocli omsorgsnamnden 2017-12-19 

VON § I 1:8 Dnr. VON 2017/0061 

Rapportering av inkommen handlingsplan efter avtalsuppfoljning LSS 
daglig verksamhet varen 2017 

Vard- och omsorgsnamndens beslut 

1. Notera inkommen handlingsplan efter avtalsuppfoljning LSS daglig verksamhet till 
protokollet. 

2. Uppfoljning av handlingsplan sker i det l opande uppfoljningsarbetet pa forvaltnin gen. 

Anteckning 
Det antecknas till protokollet att Mikael Ottosson anmaler jav och deltar saledes inte i 
behandlingen av arendet. 

Sammanfattning 
Socialfonraltningen genomforde under varen 2017 en avtalsuppfoljning av tva daglig a 
verksamheter, Knopen och Emiliagarden, och rapporterade denna till Yard- och omsorgs
namnden. aven en granskning a\- Hiilso- och sjukvarden ingick i rapporte n. Verksamheterna 
drivs enligt lag orn stod och service till vissa funktions hindrade (LSS) av Produktionsstyrelsen. 
Det finns ett valfrihetssvstem for daglig verksamhet och diirigcnom ett forfragningsunderlag 
som reglerar villkoren. Detta har Produktionsstyrelsen accepterat. 

Beslutsunderlag 
Socialfon'altningens tjansteutlatande daterat 2017-12-06. 

Forslag till beslut 
Monica Kjellman (I.) yrkar bifall till Socialfon'altn ingens beslutsforslag innebarande: 

1. Notera inkommen handlingsplan efter avtalsuppfoljning LSS daglig verksamhet till 
protokollet. 

2. Uppfoljning av handlingsplan sker i det l opande uppfoljningsarbetet pa forvaltningen. 

Propositionsordning 
Ordforanden fragar om \'ard- och omsorgsnamnden beslutar enligt Monica Kjellmans (J.) 
yrkande och finner att sa ar fallet. 

Expedieras 
Akten 

Justerandes signaturer Utdragsbescyrkande 



13 Oste raker 
Sammantradesprotokoll for Yard- och omsorgsnamnden 2017-12-19 

VON § I 1:9 Dnr. VON 2017/0074 

Uppdrag fran Kommunfullmaktige att fora dialog med Forsakrings-
kassan for att mojliggora for vardtagare att ta del av lokalen pa 
daglig verksamhet "Sagen" 

Vard- och omsorgsnamndens beslut 
Overlamna rcdovisning av uppdragct om mojlighet for vardtagare med personlig assistans att 
ta del av lokalen pa daglig verksamhet Sagen till Kom munfullmaktige. 

Sammanfattning 
Kommunfullmaktige gav i arende Budget 2017 me d plan 2018-2019 i punkt 35 Vard- och 
omsorgsnamnden i uppdrag att fora dialog med Forsakringskassan for att mojliggora for 
vardtagare att ta del av lokalen pa daglig verksamhet "Sagen". 

Beslutsunderlag 
Socialforvaltningens tjansteutlatande daterat 2017-12-04. 

Forslag till beslut 
Mikael Ottosson (KD) yrkar bifall till Socialfor\ raltningens beslutsforslag innebarande: 

Overlamna redovisning av uppdraget om mojlighet for vardtagare med personlig assistans att 
ta del av lokalen pa daglig verksam het Sagen till Kom munfullmaktige. 

Propositionsordning 
Ordforanden fragar om Yard- och omsorgsnamnden beslutar enligt Mikael Ottossons (KD) 
yrkande och finner att sa ar fallet. 

Expedieras 
Kommu n full m a k tige 
Akten 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



OOste raker 
Sammantradesprotokoll for Vard- och omsorgsnamnden 201 7-12-19 

VON § 11:1 0 Dnr. VON 2017/0097 

Svar pa medborgarforslag nr I 1/2016 - Syn- och horselkonsulent-
tjanst 

Vard- och omsorgsnamndens beslut 
1. Att bifalla me dborgarforslaget avseende inrattande av syn- och horsel. 
2. Beslutet anmals till Kommunfullmaktige. 

Sammanfattning 
I medborg arforslaget som inkom till vard- och omsorgsnamnden foreslas att kommunen 
aterinrattar tjansten som syn- och horselkonsulent. Tjansten innebar enligt forslagsstallaren att 
personer med syn- och horselproblem far narhet till viss scrvice och kan fa hjalp med enklare 
hjalpmedel samt viss anpassning i he mmet. Forslagsstallaren foreslar att i tjansten bor det 
ocksa inga att ansvara for viss utbildning for personal som arbetar inom aldreomsorgen. 

Beslutsunderlag 
Socialforvaltningens tjansteudatande daterat 2017-12-05. 

Forslag till beslut 
1. Att anse medborgarforslaget besvarat med hanvisning till avsatta medel i budget 2018 for 

inrattande av syn- och horsel. 
2. Beslutet anmals till Kommunfullmaktige. 

Yrkanden 
Ritva Elg (L) yrkar bifall till medborgarfor slaget vilket Lars Frid (S) bitrader. 

Propositionsordning 
Ordforanden fragar om Vard- och omsorgsnamnden bcslutar enligt Ritva Elgs (L) yrkande 
och flnner att sA ar fallet. 

Expedieras 
Kommunfullmaktige 
Akten 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



D Oste raker 
Sammantradesprotokoll for Vard- och omsorgsnamnden 2017-12-19 

VON § 11:11 Dnr. VON 2017/0079 

Svar pa remiss fran Socialdepartementet avseende promemorian 
Vissa forslag om personlig assistans 

Vard- och omsorgsnamndens beslut 

Overlamna remissvar till Socialdepartement avseende promemorian Vissa forslag om 
personlig assistans. 

Sammanfattning 
Socialdepartementet har pa uppdrag av lleger ingen tagit fram ett forslag (pro memoria) om 
forandringar i lagstiftning som ror personlig assistans. Personlig assistans regleras i lag om stod 
och sen'ice till vissa funk tionshindrade (LSS) samt i socialforsakringsbalken (SFB ) i form av 
assistansersattning. Osterakers kommun har blivit inbjuden att vara remissinstans for 
forandringarna. Vard- och omsorgsnamnden har enligt sitt reglementc mojlighet att svara pa 
remisser inom namndens ansvarsomrade. 

Beslutsunderlag 
Socialfoivaltningens tjansteutlatande daterat 2017-12-14. 

Forslag till beslut 
Mikael Ottosson (KD) yrkar bifall til l Socialfonraltningens beslutsforslag innebarande: 

Overlamna remissvar till Socialdepartement avseende promemorian \'issa forslag om 
personlig assistans. 

Propositionsordning 
Ordforanden fragar om Vard- och omsorgsnamnden beslutar enligt Mikael Ottossons (KD) 
yrkande och finner att sa ar fallet. 

Expedieras 
Socialdepartementet 
Akten 

Ro 
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



CfOste raker 
Sammantradesprotokoll for Yard- och omsorgsnamnden 2017-12-19 

VON § 1 1:12- 11:16 

Sekretess enligt 26 kap, I § Offentlighets- och sekretesslagen 

VON §11:12 

Ansokan om fortsatt korttidsvistelse, 9 § 6 L agen med stod och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) 

VON § I 1:13 

Ansokan om fortsatt korttidsvistelse, 9 § 6 L agen om sto d och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) 

VON § I 1:14 

Ansokan om bostad med sarskild service, 9 § 9 Lagen om stod och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) 

VON § I 1: 15 

Ansokan om personlig assistans, 9 § 2 La gen om stod och service 
till vissa funktionshindrade (LSS) 

VON § I 1:16 

Yttrande till Forvaltningsratten i Stockholm i mal nr 26245-17 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



OOste raker 
Sammantradesprotokoll for Vard- och omsorgsnamnden 2017-12-19 

VON § I 1:1 7 Dnr. VON 2017/0018 

Delgivningar 

Vard- och omsorgsnamndens beslut 

Delgivningama notcras till p rotokollet. 

Sammanfattning 
Meddelanden och information som inkommer till Yard- och omsorgsnamnden och som ar av 
vikt delges namnden manadsvis. Namndcn dclges foljande handlingar: 

1. Protokoll FORSAM 2017-11-17 
2. Forvaltningsrattens dom, mal nr 7117-17 
3. Patientnamndens statistikrapport kommunal vard per november 2017 

Forslag till beslut 
Mikael Ottosson (KD) yrkar att delgivningama notcras till protokollet. 

Propositionsordning 
Ordforanden fragar om \'ard- och omsorgsnamnden beslutar enligt Mikael Ottossons (KD) 
yrkande och finner att sA ar fallet. 

Expedieras 
Akten 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



13 Oste raker 
Sammantradesprotokoll for Vard- och omsorgsnamnden 2017-12-19 

VON § 11:18 Dnr. VON 2017/0018 

Anmalan delegationsbeslut 

Vard- och omsorgsnamndens beslut 

Informationen om delegationsbeslut noteras till protokollet. 

Sammanfattning 
Vard- och omsorgsnamnden delges foljande beslut: 

1. Delegationslistor Procapita, november 2017 

Forslag till beslut 
Mikael Ottosson (KD) yrkar att information om delegationsbesluten noteras till protokollet. 

Propositionsordning 
Ordforanden fragar om Vard- och omsorgsnamnden beslutar enligt Mikael Ottossons (KD) 
yrkande och finner att sa ar fallet. 

Expedieras 
Akten 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 


