
 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum Sida 

2018-06-14 1 (19) 

Plats och tid Vilans äldreboende kl. 13.30-15.40 

Beslutande T Bohman (S) ordf.; K Olofsson(S); L Lööw (S); M Högberg (VF);  

P Brannestam (VF); S-G Fransson (C); A Bengtsson (M)); A Holmqvist (MP) 

Tjänstgörande ersättare: R Solid (L) för J-E Josefsson (KD) 

Övriga deltagare E-K Hjalmarsson (S); A Lindberg (S) ej § 90-91; M Fagerberg (M);  

N Axelsson (M); C Strömbäck (-) 

M Karlsson, vård- och omsorgschef, U Ribbholm, bitr. vård- och 

omsorgschef/funktionschef KoU, M Göransson, funktionschef hemtjänst  

§80-84; J Hedström, funktionschef särskilt boende §84-85; L Hammarström, 

myndighetschef §80-84,90-92; M Danielson, sekr. 

Utses att justera Lennart Lööw (S) 

Justeringens plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen 2018-06-20 

Underskrifter 

Sekreterare 

 

Paragrafer 80 - 91 

Ordförande 

Monica Danielson  

 

Justerare 

Tommy Bohman 

 

 Lennart Lööw  
 

Anslag av protokollet 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på anslagstavlan på kommunens webbplats. 

Anslaget: 2018-06-20 

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 2018-07-12 

Förvaringsplats för protokollet: Vård- och omsorgsförvaltningen hos 

nämndsekreterare 
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§ 80 Dnr – 

Fastställande av dagordning/ärenden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Utsänd föredragningslista för vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 14 juni 2018 

fastställs med ev. förändrad turordning och utgående resp. tillkommande Övriga 

ärenden/frågor/information enligt nedanstående beskrivning. 

Upprop 

Val av justeringsperson 

§ 80 Fastställande av dagordning/ärenden 

§ 81 Delgivningar/beslut/meddelanden 

§ 82 Anmälan av protokoll 

§ 83 Kontaktpolitiker – information från kontaktpolitikerbesök m.m. 

§ 84 Information från förvaltningen 

§ 85 Reducering av boendeplatser på Vilan 

§ 86 Hantering av vård- och omsorgsnämndens halvårsbokslut 2018 

§ 87 Tillägg till vård- och omsorgsnämndens delegations- och beslutsförtekning – GDPR 

§ 88 Förändrad organisation inom vård- och omsorgsförvaltningen 

§ 89 Anmälan av delegationsbeslut 

Sekretessärenden 

§ 90 Ansökan om fortsatt boende med särskild service för vuxna enligt LSS 9 § 9 

§ 91 Ansökan om fortsatt daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS 

§ 92 Ansökan om fortsatt boende med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS 
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§ 81 Dnr – 

Delgivningar/beslut/meddelanden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Delgivningarna läggs till handlingarna. 

Kommunfullmäktige 

a) Protokoll 2018-05-16 § 49 Yttrande från revisionen angående årsredovisning  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

b) Protokoll 2018-05-21 § 78 Motion om fler platser inom särskilt boende i centralorten 

c) Protokoll 2018-05-28 § 89 Motion om större trygghet för människor över 90 år och  

  mindre handläggning 

d) Protokoll 2018-05-28 § 90 Motion om bredband på äldreboende 

Länsrådet för funktionsnedsättningar, LFF 

e) Protokoll 2018-05-03. 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

Kundråd/boenderåd 

f) Boenderåd Bäckagården 2018-05-23 
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§ 82  Dnr – 

Anmälan av protokoll 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Protokoll från sammanträde med  

a) Vård- och omsorgsnämnden 2018-05-24 § 69-79 

b) Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2018-06-05 § 24-28. 
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§ 83  Dnr 2017/VO0018 

Kontaktpolitiker - Information från kontaktpolitikerbesök m.m. 

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 antingen 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.  

Information från besök vid 

Brukarråd Pärlan – Anders Bengtsson (M) 

Österäng – Marianne Fagerberg (M) 

Tomasgården – Rune Solid (L) 

Beslutet skickas till: 

Diariet 
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§ 84 Dnr – 

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. 
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§ 85 Dnr 2018/VO0063 

Reducering av boendeplatser på Vilan 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar om reducering med 8 boendeplatser på Vilan.  

Detta kan ske då motsvarande antal platser tillskapas på Bäckagårdens äldreboende. 

Reservationer 

Anders Bengtsson (M) reserverar sig mot beslutet med motivering ”Eftersom förslaget 

innebär en utökning av verksamheten utan att finansiering finns så kan beslutet stå i strid med 

kommunallagen.” 

Ärendebeskrivning 

Vilan byggdes 1992 och kallades då för servicehus. Dåtidens servicehus påminde om det som 

idag kallas trygghetsboende med ett undantag att boende på ett servicehus skulle beviljas av 

biståndshandläggarna. När begreppet servicehus plockades bort ersattes det med att kalla 

Vilan för ett särskilt boende. 

Vilan är idag ett särskild boende med 40 platser med brukare i blandade åldrar. På Vilan finns 

även en gruppbostad inom funktionshinderomsorgen och förskola med två avdelningar. 

Till Vilan hänvisas i första hand brukare som inte har demens eller andra kognitiva 

nedsättningar eftersom Vilan inte är byggt för att tillgodose dessa behov. Det innebär att det 

finns ett flertal brukare som har bott på Vilan under flera år och som har utvecklat demens 

under sin vistelse på Vilan, och andra brukare har blivit mer vårdtunga. Årligen flyttar några 

brukare till ett mer ändamålsenligt äldreboende. 

Sedan hösten 2017 har områdeschefen på Vilan signalerat att personalgruppen på Vilan inte 

har kapacitet att tillgodose det vårdbehov som finns trots att vi de senaste 6-8 månaderna 

dragits med 2-3 lediga lägenheter. I dagsläget är det 7 tomma lägenheter vilket gör att vi 

klarar att tillgodose vårdbehovet. Sedan sommaren 2017 har färre antal personer som kan 

vara aktuella för ett boende på Vilan ansökt om särskilt boende och det finns tomma 

lägenheter som förvaltningen betala hyra för. 

Enligt förvaltningens beräkningar kan tomma lägenheter medföra en hyreskostnad på ca 

110 000 kronor under 2018. Med tanke på förvaltningens ansträngda ekonomiska läge 

föreslår förvaltningen en reducering av 8 boendeplatser på Vilan.  

Personal som med tiden eventuellt blir övertalig erbjuds arbete inom andra verksamheter 

inom förvaltningen. 
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§ 85 forts. 

Om ett akut behov av platser för äldreboende uppstår finns möjlighet att med kort varsel 

tillskapa 8 platser på Bäckagården, vilket skulle innebära en ökad kostnad.  

Vård- och omsorgschef Marianne Karlsson och funktionschef Joakim Hedström och lämnar 

kompletterande information i ärendet. En handlingsplan och riskanalys ska framarbetas inför 

slutlig förhandling med fackliga organisationer.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-05-24. 

Protokoll VON arbetsutskott 2018-06-05 § 25. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar om reducering med 8 boendeplatser på Vilan. Detta kan 

ske då motsvarande antal platser tillskapas på Bäckagårdens äldreboende. 

Yrkanden 

Anders Bengtsson (M) yrkar återremiss på VON arbetsutskotts förslag då detta förslag  

innebär en utökning av antal platser inom särskilt boende. 

Bengtsson föreslår att 8 platser reduceras på Vilan. 

Stig-Göran Fransson (C) yrkar återremiss för att ge förvaltningen möjlighet att ta fram 

ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser av förslaget. 

Tommy Bohman (S) tillstyrker VON arbetskott (majoritetens) förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på yrkande om återremiss alternativt om ärendet ska avgöras 

vid dagens sammanträde, och finner att vård- och omsorgsnämnden beslutar att ärendet ska 

avgöras vid dagens sammanträde. 

Omröstning begärs.  

Ja-röst för att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 

Nej-röst för återremiss. 
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§ 85 forts. 

Omröstningsresultat 

Med 6 ja-röster mot 3 nej-röst finner ordföranden att vård- och omsorgsnämnden beslutar att 

ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 

Ledamot Ja-röst Nej-röst Avstår 

Kjerstin Olofsson (S) X   

Lennart Lööw (S) X   

Monica Högberg (VF) X   

Petra Brannestam (VF) X   

Stig-Göran Fransson (C)  X  

Anders Bengtsson (M)  X  

Rune Solid (L)  X  

Almuth Holmqvist (MP) X   

Tommy Bohman (S) X   

Resultat 6 3  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer därefter proposition på majoritetens förslag och Bengtssons förslag att 8 

platser reduceras på Vilan och finner att  

vård- och omsorgsnämnden beslutar om reducering med 8 boendeplatser på Vilan. Detta kan 

ske då motsvarande antal platser tillskapas på Bäckagårdens äldreboende. 

Omröstning begärs. 

Ja-röst för majoritetens förslag. 

Nej-röst för Bengtssons förslag. 
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§ 85 forts. 

Omröstningsresultat 

Med 5 ja-röster mot 4 nej-röster finner ordföranden att vård- och omsorgsnämnden beslutar 

om reducering med 8 boendeplatser på Vilan. Detta kan ske då motsvarande antal platser 

tillskapas på Bäckagårdens äldreboende. 

Ledamot Ja-röst Nej-röst Avstår 

Kjerstin Olofsson (S) X   

Lennart Lööw (S) X   

Monica Högberg (VF) X   

Petra Brannestam (VF) X   

Stig-Göran Fransson (C)  X  

Anders Bengtsson (M)  X  

Rune Solid (L)  X  

Almuth Holmqvist (MP)  X  

Tommy Bohman (S) X   

Resultat 5 4  

 

Beslutet skickas till: 

Vård- och omsorgschef 

J Hedström 

Ekonom 

Diariet 
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§ 86 Dnr 2018/VO0079 

Hantering av vård- och omsorgsnämndens halvårsbokslut 2018 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård-och omsorgsnämnden delegerar till VON arbetsutskott att fatta beslut om  

halvårsbokslut VO 2018 vid sammanträde i augusti. 

Möte med VON arbetsutskott den 21 augusti flyttas till 16 augusti kl. 13.  

Ärendebeskrivning 

Halvårsbokslutet vid kommunens förvaltningar ska färdigställas och lämnas till 

ekonomikontoret senast den 15 augusti 2018. Den 27 augusti ska halvårsbokslutet hanteras av 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Vård- och omsorgsnämnden har sitt första sammanträde efter sommaren den 30 augusti, 

varför beslut om halvårsbokslutet föreslås delegeras till arbetsutskottets möte tidigare i 

augusti. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden 

Vård-och omsorgsnämnden delegerar till VON arbetsutskott att fatta beslut om  

halvårsbokslut VO 2018 vid sammanträde i augusti. 

Möte med VON arbetsutskott den 21 augusti flyttas till 16 augusti kl. 13.  

 

Beslutet skickas till: 

Vård- och omsorgschef 

Ekonom 

Diariet 
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§ 87 Dnr 2018/VO0084 

Tillägg till vård-och omsorgsnämndens Delegations- och 
beslutsförteckning – GDPR 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Tillägg till vård- och omsorgsnämndens Delegations- och beslutsförteckning med anledning av 

GDPR, antas. 

Ärendebeskrivning 

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i EU:s samtliga medlemsländer från och med 

den 25 maj 2018. Den ersätter den tidigare Personuppgiftslagen (PUL). 

Förordningen kommer att innebära förändringar och skärpta krav för de som behandlar 

personuppgifter, och stärka rättigheterna för den enskilde när det gäller upprätthållandet av 

dennes personliga integritet.  

Vård- och omsorgsnämnden har personuppgiftsansvar för alla personuppgifter som hanteras i 

vård- och omsorgsförvaltningen. Nämnden kan enligt kommunallagen uppdra åt presidium, 

utskott, ledamot eller anställd att beslut i visst ärende eller ärendegrupp, s.k. delegation. 

För en enklare och mer praktisk hantering av GDPR i vård- och omsorgsförvaltningen föreslås 

att nämnden beslutar om delegation i följande ärenden: 

Ärende Delegat/Beslutsfattare Kommentar 

Delegationsordning 

Beslut att upprätta och 

underteckna 

personuppgiftsbiträdesavtal 

Förvaltningschef I samråd med 

personuppgiftsassistent. 

Beslut om avslag gällande 

GDPR art. 15-21  

Förvaltningschef I samråd med 

personuppgiftsassistent/ 

dataskyddsombud. 

Beslutet är 

överklagningsbart. 

Beslutsförteckning 

Beviljande av begäran om 

rättelse  

Handläggare Vid behov samråd med 

personuppgiftsassistent.  
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§ 87 forts. 

 

Ärende Delegat/Beslutsfattare Kommentar 

Beslutsförteckning forts. 

Beviljande av begäran 

om radering, 

begränsning av 

behandling och 

överföring av 

personuppgifter till 

annan personuppgifts-

ansvarig 

(dataportabilitet)   

Förvaltningschef I samråd med 

personuppgiftsassistent.  

 

 

Anmälan av 

personupppgiftsincident 

till tillsynsmyndighet 

Förvaltningschef I samråd med 

personuppgiftsassistent. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-06-01. 

 

Beslutet skickas till 

Vård- och omsorgschef 

Personuppgiftsassistenter 

Nämndsekreterare 

Diariet 
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§ 88 Dnr 2018/VO0080 

Vård- och omsorgsförvaltningens organisation 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förslag till förändrad organisation. 

Ärendebeskrivning 

Vård- och omsorgschef Marianne Karlsson redovisar förslag till förändringar inom vård- och 

omsorgsförvaltningens organisation. 

I anslutning till att dåvarande funktionschef för hälso- och sjukvård fick tjänst som 

förvaltningschef blev nämnda chef vakant. Tjänsten är inte en heltidstjänst och därför har 

förvaltningen tittat på alternativa lösningar för att täcka aktuell tjänst. 

Med rådande ekonomiska läge anser förvaltningen att ett försök att minska på en chefstjänst 

centralt måste göras. En sammanslagning av två områden, hälso- och sjukvård och 

myndighetsutövning har gjorts. Två chefstjänster har därmed omvandlats till en tjänst. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse 2018-06-07. 

Beslutet skickas till: 

Vård- och omsorgschef 

Ekonom 

Diariet 
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§ 89 Dnr -  

Sekretess 
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§ 89 forts. 

Sekretess 
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§ 90 Dnr – 

Sekretess 
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§ 90 forts. 

Sekretess 
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§ 91 Dnr – 

Sekretess 

 


