
 

 

 
 

 

   

 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2019-10-24 

Plats och tid Ks-salen, vån. 1, Stadshuset, kl. 13.30 till 17.30 

Beslutande Stig-Göran Fransson (C), Anders Bengtsson (M) ordf., Jan-Erik Josefsson (KD), 
Cecilia Rylander (VF), Kjerstin Olofsson (S), Arne Larsson (SD), Lennart Lööw 
(S) 

Tjänstgörande ersättare: Eva-Karin Hjalmarsson (S) för Shake Khachatryan 
(M), Lola Frödeberg (VF) för Birgitta Glans (VF) 

Övriga deltagare Pia Fälth (SD), Rune Solid (L) 

Marianne Karlsson, vård- och omsorgschef, Marie Göransson, funktionschef 
hemtjänst §141-142, ; Joakim Hedström, funktionschef säbo §141-142, Ulrika 
Ribbholm, funktionschef KoU §141-142, Jennie Svensson, funktionschef 
HoS/Myndighetskontor §141-151, Carin Johansson, ekonom §140, 155,  Erik 
Selander, dataskyddsombud §138, Susanne Bertilsson, Tekniska kontoret 
§139, Eva Hjärtberg, verksamhetsutvecklare §140, Monica Danielson, 
nämndsekreterare 

Utses att justera Jan-Erik Josefsson (KD) 

Justeringens plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen 2019-11-04 

Underskrifter 

Sekreterare Paragrafer 136-156 
Monica Danielson 

Ordförande 
Anders Bengtsson 

Justeringsperson 
Jan-Erik Josefsson (KD) 

Anslag av protokollet 
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala 
anslagstavla. 

Anslaget: 2019-11-05 

Tas ned: 2019-11-27 

Förvaringsplats för protokollet: Vård- och omsorgsförvaltningen hos 
nämndsekreterare 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2019-10-24 

Föredragningslista 
§ 136 MEDDELANDEN 2019/73 

§ 137 Anmälan av delegationsbeslut 2019/185 

§ 138 Information om GDPR och de förtroendevaldas ansvar 

§ 139 Information om äldreboende Tomasgården 

§ 140 Heltid som norm 2021 

§ 141 Information från kontaktpolitiker 

§ 142 Information från förvaltningen 

§ 143 Redogörelse för hantering av ej verkställda beslut 2019/13 

§ 144 Anmälan av ordförandebeslut – Yttrande till IVO 2019/159 

§ 145 Anmälan av ordförandebeslut – Yttrande till IVO 2019/158 

§ 146 Anmälan av ordförandebeslut – Yttrande till IVO 2019/155 

§ 147 Anmälan av ordförandebeslut – Yttrande till IVO 2019/156 

§ 148 Anmälan av ordförandebeslut – Yttrande till IVO 2019/153 

§ 149 Anmälan av ordförandebeslut – Yttrande till IVO 2019/157 

§ 150 Anmälan av ordförandebeslut – Yttrande till Domstolen 2019/136 

§ 151 Anmälan av ordförandebeslut – Yttrande till IVO 2019/170 

§ 152 Revidering servicedeklarationer VO - Vårdhygien och 2019/177 
Hemtjänst 

§ 153 Aktualiseringsprövning av Översiktsplan 2019 2019/172 

§ 154 Granskning av Vetlanda kommuns hemtjänst 2019/113 

§ 155 Information/Diskussion – Mål samt Detaljbudget VO 2019/139 
2020 

§ 156 Sammanträdestider VON och VON au 2020 2019/186 

Utgått Information om arbete med Äldreomsorgsplan 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

§ 136 

MEDDELANDEN 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Vård- och omsorgsnämnden delges meddelanden enligt nedan: 

a) Protokoll kommunstyrelsen 2019-10-02 § 134 Motion om att starta upp äldreboendet i 
Ramkvilla. 

b) Protokoll kommunstyrelsen 2019-10-02 § 125 Bokslutsprognos per den 31 augusti 2019. 

c) Protokoll Länsrådet för funktionsnedsättningar LFF  2019-09-12. 

d) Minnesanteckningar Boenderåd Norrgården 2019-08-26. 

e) Minnesanteckningar från VON arbetsutskotts möte med Anhörigföreningen 2019-09-12. 

Beslutet skickas till 
-

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2019-10-24 

Ärendenr VO 2019/73 

3



 

§ 137 

Anmälan av delegationsbeslut 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Delegationsbeslut enligt gällande delegationsordning anmäls och läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
1. Personuppgiftbiträdesavtal Entergate 

2. Personuppgiftbiträdesavtal Neonova 

Beslutet skickas till 
-

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2019-10-24 

Ärendenr VO 2019/185 
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§ 138 

Information om GDPR och de förtroendevaldas ansvar 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

omsorgsnämndens ansvar gällande hantering av personuppgifter inom vård- och 
omsorgsförvaltningen. 

GDPR – Dataskyddsförordningen trädde ikraft 25 maj 2018 och omfattar hanteringen av 
personuppgifter, ex. namn och personnummer, men även indirekta personuppgifter som kan 
kopplas till person ex. medlemsnummer, bilnummer o.s.v. 

Beslutsunderlag 
Information om GDPR 2019-09-27. 

Beslutet skickas till 
-

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2019-10-24 

Ärendenr -

Dataskyddsombud Erik Selander informerar om Dataskyddsförordningen (GDPR) och vård- och 
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§ 139 

Information om äldreboende Tomasgården 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Projektledare Susanne Bertilsson, Tekniska kontoret redogör för nybyggnationen av 
äldreboende på Tomasgården. 

varför en kort genomgång av bakgrund till byggnationen samt att ritningar över byggnaden 
presenteras. 

Arbetet flyter på i enlighet med tidplanen. Huvuddel 1 (nybyggnation) ska vara klart i 
november 2020 och huvuddel 2 (ombyggnation av befintlig del) ska var klart i mars 2021. 
Byggentreprenör är Brantås Bygg. 

Beslutet skickas till 
-

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2019-10-24 

Ärendenr Diarieenhet 

Med anledning av ny mandatperiod har vissa ledamöter i vård- och omsorgsnämnden bytts ut, 
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§ 140 

Heltid som norm 2021 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetsutvecklare Eva Hjärtberg och ekonom Carin Johansson informerar om införande 
av Heltid som norm, och arbetet som är gjort och görs i förvaltningen. En handlingsplan för 
arbetet fastställdes av kommunstyrelsen 2018-02-07 och innebär bl.a. att man ska arbeta för 
att ge medarbetaren längre pass och att öka andelen heltider. 

Arbetet utgår från en huvudöverenskommelse mellan SKL och Kommunal – HÖK16, där 
målsättningen är att Heltid är norm 2021. Överenskommelsen gäller endast Kommunals 
avtalsområde. 

Innehållet i planen redovisas, och hur målsättningen med heltid som norm påverkar vård- och 
omsorgsförvaltningen. En förändring i en förvaltning av vård- och omsorgsförvaltningens 
storlek och verksamhet innebär förändrade villkor och därmed förändrade arbetssätt, vilket 
även kan skapa ökade kostnader. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
E Hjärtberg 
C Johansson 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2019-10-24 

Ärendenr - 
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§ 141 

Information från kontaktpolitiker 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Ledamot i vård- och omsorgsnämnden har möjlighet att skriftligt och/eller muntligt informera 
om besök vid vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter utifrån sin roll som 
kontaktpolitiker. 

Ledamot har även möjlighet att informera från andra möten/besök/utbildningar etc. 

Vecka 43 2019 har varit ”kontaktpolitikervecka” inom vård- och omsorgsförvaltningen, där 
kontaktpolitiker har inbjudits till ett urval av områden för besök. 

Resp. kontaktpolitiker informerar från sitt/sina besök: 

Anders Bengtsson - Stens vägs hemtjänst 
- Mogärde hemtjänst 
- Nyhagsgatans boende FO 

Stig-Göran Fransson - Kullgatans gruppboende FO 
- Landsbro hemtjänst 
- Brobygården 

Rune Solid - Personlig assistans 

Pia Fälth - Näverbyn 
Kjerstin Olofsson - Korsberga Hemtjänst 

- Österäng 

Lola Frödeberg - Emmagården 

Cecilia Rylander - Falken 
- Falkens boendestöd 
- Hemtjänst Holsbybrunn 

Eva-Karin Hjalmarsson - Hemtjänst/nattpatrull Ekenässjön 
- Ekebogården 

Lennart Lööw - Myndighetskontoret 
- Sturebo korttidsboende 

Samtliga funktionschefer närvarar vid redovisningen från kontaktpolitikerbesök. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2019-10-24 

Ärendenr VO 2019/27 
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 Beslutet skickas till 
-

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2019-10-24 
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§ 142 

Information från förvaltningen 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Vård- och omsorgsförvaltningens funktionschefer tillsammans med vård- och omsorgschefen 
informerar månadsvis om pågående och planerad verksamhet, enligt beslut av vård- och 
omsorgsnämnden 2010-04-22 § 77. 

Beslutet skickas till 
-

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2019-10-24 

Ärendenr - 
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§ 143 

Redogörelse för hantering av ej verkställda beslut 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Efter beslut från Inspektionen för vård och omsorg, IVO över en begäran om yttrande 
angående rutiner för handläggning av ej verkställda beslut, beslutade vård- och 
omsorgsnämnden 2019-04-25 § 69 att en uppföljning skulle ske genom redovisning till VON 
vid sammanträde i oktober. 

Funktionschef Jennie Svensson berättar att områdeschef för myndighetskontoret gör en 
inrapportering fyra gånger per år, samt redovisar hur inrapporteringen går till och vilka 
uppgifter som ska lämnas. 

Information lämnas även om hur fördelningen av plats i våra boenden hanteras och vikten av 
ett snabbt flöde vid erbjudande om plats. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
J Svensson 
H Petersson 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2019-10-24 

Ärendenr VO 2019/13 
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§ 144 

Anmälan av ordförandebeslut – Yttrande till IVO 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Anmälan av ordförandebeslut läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

verkställt beslut. 

Då sammanträde med vård- och omsorgsnämnden inte kunnat avvaktas anmäles att 
ordföranden tillstyrkt yttrande i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Yttrande 2019-09-24, IVO 8.8.1-18411-2019-3. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
J Svensson 
H Petersson 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2019-10-24 

Ärendenr VO 2019/159 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO har begärt yttrande och handlingar i ärende gällande ej 
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§ 145 

Anmälan av ordförandebeslut – Yttrande till IVO 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Anmälan av ordförandebeslut läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

verkställt beslut. 

Då sammanträde med vård- och omsorgsnämnden inte kunnat avvaktas anmäles att 
ordföranden tillstyrkt yttrande i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Yttrande 2019-09-20, IVO 8.8.1-18413/2019-3. 

Beslutet skickas till: 
Vård- och omsorgschef 
J Svensson 
H Petersson 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2019-10-24 

Ärendenr VO 2019/158 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO har begärt yttrande och handlingar i ärende gällande ej 
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§ 146 

Anmälan av ordförandebeslut – Yttrande till IVO 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Anmälan av ordförandebeslut läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

verkställt beslut. 

Då sammanträde med vård- och omsorgsnämnden inte kunnat avvaktas anmäles att 
ordföranden tillstyrkt yttrande i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Yttrande 2019-09-25, IVO 8.8.1-18415/2019-3. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
J Svensson 
H Petersson 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2019-10-24 

Ärendenr VO 2019/155 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO har begärt yttrande och handlingar i ärende gällande ej 
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§ 147 

Anmälan av ordförandebeslut – Yttrande till IVO 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Anmälan av ordförandebeslut läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

verkställt beslut. 

Då sammanträde med vård- och omsorgsnämnden inte kunnat avvaktas anmäles att 
ordföranden tillstyrkt yttrande i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Yttrande 2019-09-20, IVO 8.8.1-18414/2019-3. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
J Svensson 
H Petersson 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2019-10-24 

Ärendenr VO 2019/156 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO har begärt yttrande och handlingar i ärende gällande ej 
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§ 148 

Anmälan av ordförandebeslut – Yttrande till IVO 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Anmälan av ordförandebeslut läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

verkställt beslut. 

Då sammanträde med vård- och omsorgsnämnden inte kunnat avvaktas anmäles att 
ordföranden tillstyrkt yttrande i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Yttrande 2019-09-25, IVO 8.8.1-20573/2019-3. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
J Svensson 
H Petersson 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2019-10-24 

Ärendenr VO 2019/153 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO har begärt yttrande och handlingar i ärende gällande ej 
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§ 149 

Anmälan av ordförandebeslut – Yttrande till IVO 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Anmälan av ordförandebeslut läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

verkställt beslut. 

Då sammanträde med vård- och omsorgsnämnden inte kunnat avvaktas anmäles att 
ordföranden tillstyrkt yttrande i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Yttrande 2019-09-06, IVO 8.8.1-18412/2019-3. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
J Svensson 
H Petersson 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2019-10-24 

Ärendenr VO 2019/157 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO har begärt yttrande och handlingar i ärende gällande ej 
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§ 150 

Anmälan av ordförandebeslut  - Yttrande till Domstolen 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Anmälan av ordförandebeslut läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningsrätten har begärt skriftligt svar i ärende gällande ansökan om utdömande av 
särskild avgift. 

Då sammanträde med vård- och omsorgsnämnden inte kunnat avvaktas anmäles att 
ordföranden tillstyrkt skriftligt svar i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Skriftligt svar 2019-09-25, Mål nr: 4869-19. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgsnämnden 
J Svensson 
H Petersson 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2019-10-24 

Ärendenr VO 2019/136 
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§ 151 

Anmälan av ordförandebeslut – Yttrande till IVO 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Anmälan av ordförandebeslut läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

verkställt beslut. 

Då sammanträde med vård- och omsorgsnämnden inte kunnat avvaktas anmäles att 
ordföranden tillstyrkt yttrande i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Yttrande 2019-10-21, IVO 8.8.1-20583/2019-2. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
J Svensson 
H Petersson 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2019-10-24 

Ärendenr VO 2019/170 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO har begärt yttrande och handlingar i ärende gällande ej 
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Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2019-10-24 

§ 152 Ärendenr VO 2019/177 

Revidering servicedeklarationer VO - Vårdhygien och 
Hemtjänst 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden antar reviderade servicedeklarationer gällande Hemtjänst och 
Vårdhygien. 

Ärendebeskrivning 
I Vetlanda kommun finns ett antal servicedeklarationer. Målet med servicedeklarationerna är 
att vi ska bli tydligare med vad vår service och våra tjänster innehåller och på så sätt få 
nöjdare medborgare/brukare. 

Vård- och omsorgsförvaltningen har idag tolv stycken framtagna servicedeklarationer inom 
olika områden. Det är viktigt att kontinuerligt säkerställa och förankra att det som lovas i 
servicedeklarationerna stämmer överens med den aktuella verksamheten. 
Servicedeklarationerna reviderades senast 2015. 

Förvaltningen kommer att se över servicedeklarationerna under hösten och ge förslag på 
eventuella revideringar. 

Endast mindre förändringar/revideringar har gjorts i föreliggande servicedeklarationer 
gällande Vårdhygien resp. Hemtjänst. 

Beslutsunderlag 
Servicedeklaration Vårdhygien. 
Servicedeklaration Hemtjänst. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
U Ribbholm 
M Göransson 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 153 

Aktualiseringsprövning av Översiktsplan 2019 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden antar förslag till yttrande angående aktualisering av 
översiktsplan. Yttrandet sänds till Tekniska kontoret. 

Ärendebeskrivning 

Vård- och omsorgschef Marianne Karlsson informerar om att förvaltningen tagit del av 
dokument från Tekniska kontoret som utgör kommunens översiktsplan. 

De mål och strategier som finns beskrivna bedöms vara relevanta. Det är dock viktigt att 
tillägga att personer som är äldre, äldre kommer att öka enligt befolkningsprognosen. Med 
anledning av det poängteras vikten av olika boendeformer för de äldre. 

Även nya boenden för personer med funktionshinder behöver vara med i planeringen. 

Beslutsunderlag 
Protokoll VON arbetsutskott 2019-10-10 § 46. 
Tjänsteskrivelse 2019-09-24. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden antar förslag till yttrande angående aktualisering av 
översiktsplan. Yttrandet sänds till Tekniska kontoret. 

Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret 
Vård- och omsorgschef 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2019-10-24 

Ärendenr VO 2019/172 

Vård - och omsorgsnämnden har fått möjligheter att yttra sig när översiktsplanen aktualiseras. 
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§ 154 

Granskning av Vetlanda kommuns hemtjänst 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner svar på rapport ”Granskning av hemtjänst” och 
överlämnar svaret till revisorerna, Vetlanda kommun. 

Ärendebeskrivning 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat hemtjänsten inom vård- och 
omsorgsförvaltningen. Anledningen till granskningen är att hemtjänsten under flera år 
redovisat ett stort underskott. Underskottet återfinns både i budgeterade medel för 
hemtjänst och i verkställighet d.v.s. utförandet av hemtjänstinsatser. Granskningen visar på 
områden som ska förbättras och också förslag på åtgärder. 

Nämnden hade vid granskningstillfället fattat beslut om olika åtgärder med anledning av 

har tagits fram handlingsplaner av verksamheten som ska leda till ett säkrare och effektivare 
arbete. 

Vård- och omsorgschef Marianne Karlsson redovisar kortfattat rapporten samt arbetet med 
uppföljning av rapporten tillsammans med de handlingsplaner som tagits fram. 

Beslutsunderlag 
Protokoll VON arbetsutskott 2019-10-10 § 45. 
KPMG rapport ”Granskning av hemtjänstverksamheten” – tidigare utsänd. 
Tjänsteskrivelse 2019-10-02. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner svar på rapport ”Granskning av hemtjänst” och 
överlämnar svaret till revisorerna, Vetlanda kommun. 

Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen 
Vård- och omsorgschef 
M Göransson 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2019-10-24 

Ärendenr VO 2019/113 

ekonomin. De beslutade åtgärderna är i linje med det som framkommer i KPMG:s rapport. Det 
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§ 155 

Information/Diskussion – Mål samt Detaljbudget VO 2020 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Information /diskussion kring arbetet med Detaljbudget VO 2020 läggs till handlingarna. 

Beslut om Detaljbudget VO 2020 sker vid VON sammanträde 22 november 2020. 

Ärendebeskrivning 

synpunkter som framkom vid workshop med vård- och omsorgsnämnden 2019-09-26. 

Den totala budgetramen för vård- och omsorgsnämndens verksamhet 2020 är 503 480 mnkr. 

De åtgärder som har gjorts eller måste göras för att lägga en budget i balans redovisas, liksom 
de utökade kostnader som ses för 2020. 

Beslutsunderlag 
Förslag Vård- och omsorgsnämndens mål 2020-2022. 
Arbetsmaterial – Detaljbudget VO 2020. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgschef 
Ekonom 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2019-10-24 

Ärendenr VO 2019/139 

Ekonom Carin Johansson redovisar arbetsmaterial/utkast till Detaljbudget VO 2020, utifrån de 
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Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2019-10-24 

§ 156 Ärendenr VO 2019/186 

Sammanträdestider VON och VON au 2020 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Sammanträdestider för vård- och omsorgsnämnden, VON samt VON arbetsutskott 2020 
fastställs enligt förslag. 

Ärendebeskrivning 
Föreligger förslag till sammanträdestider 2020 för vård- och omsorgsnämnden, VON samt 
VON arbetsutskott. 

Vård- och omsorgsnämnd Arbetsutskott 

30 januari 16 januari 
27 februari 13 februari 
26 mars 11/3 ons 
23 april 8 april (onsdag) 
14 maj 7/5 
11 juni (inkl. lunch) 28 maj 
27 augusti 13 augusti 
24 september 10 september 
29 oktober 15 oktober 
26 november 12 november 
17 december (inkl. lunch) 3 december 

Beslutsunderlag 
Protokoll VON arbetsutskott 2019-10-10 § 47. 
Sammanställning/Förslag 2019-09-13. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Sammanträdestider för vård- och omsorgsnämnden, VON samt VON arbetsutskott fastställs 
enligt förslag. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgsnämndens ledamöter 
Vård- och omsorgsförvaltningen 
Infocenter 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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