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Paragraf 27

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

Justerarnas signaturer
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Paragraf 28

Godkännande av föredragningslista
Beslut
Föredragningslistan godkänns och fastställs.
__________

Justerarnas signaturer
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Paragraf 29

Ärendenummer VON2020/47

Patientsäkerhetsberättelser 2019
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av patientsäkerhetsberättelser för 2019
och lägger dem till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Medicinskt ansvarig sjuksköterska AnnaKarin Bye lämnar information i ärendet.
Utifrån patientsäkerhetslagen har vårdgivare ansvar att bedriva ett systematiskt
patientsäkerhetsarbete och att arbeta förebyggande för att förhindra att vårdskador
uppstår. Enligt patientsäkerhetslagens (2010:659) 3 kap 10 § ska en
patientsäkerhetsberättelse upprättas senast 1 mars varje år och finnas tillgänglig
för den som önskar ta del av den.
Av patientsäkerhetsberättelsen ska det framgå:
1. Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår
2. Vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten
3. Redovisning och analys av resultat som har uppnåtts.
I patientsäkerhetsberättelsen beskrivs förvaltningens arbete som utförts för att öka
patientsäkerheten och minska risken för vårdskador under 2019. Berättelsen är
sammanställd utifrån de patientsäkerhetsberättelser som förvaltningens utförare av
hälso- och sjukvård inom egen regi upprättat samt utifrån insamling av data via
kvalitetsregister, egenkontroller och vårdsystem. Privata vårdgivares resultat är
inkluderade i vissa redovisningar av resultat och framgår av texten för området.
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av patientsäkerhetsberättelser för 2019
och lägger dem till handlingarna.
__________

Justerarnas signaturer
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Paragraf 30

Ärendenummer VON2019/117

Ekonomi - månadsuppföljning
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av verksamhetsuppföljning och
månadsrapport för mars 2020 och lägger dessa till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Lotta Tronêt meddelar att utifrån rådande läge med
Coronapandemin är förvaltningens bedömning att de
planerade effektiviseringsåtgärderna inte kommer att kunna genomföras. Detta är
kommunicerat med kommunalråd och kommundirektör.
Ekonom Ann-Sofie Magnusson lämnar information i ärendet.
Vissa effektiviseringar har hanterats under året första månader, samtidigt som
förvaltningens svårpåverkbara kostnader har ökat, vilket gör att det positiva
resultatet av enheternas effektiviseringar inte syns.
Förvaltningen kommer att ställa krav på verksamheterna att bibehålla den
prognos de hade innan Corona började spridas. Alla kostnader utöver det ska med
tydlighet kunna kopplas till Corona och verksamheterna ska använda specifik
aktivitet för det.
Utifrån ovanstående beskrivning lämnar vård- och omsorgsnämnden en prognos
på -21,8 miljoner.
Verksamhetsuppföljning per den 31 mars 2020 presenteras.
Arbetsutskottets beredning
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 14 april 2020
och lämnat förslag till beslut.
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av verksamhetsuppföljning och
månadsrapport för mars 2020 och lägger dessa till handlingarna.
__________

Justerarnas signaturer
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Paragraf 31

Ärendenummer VON2020/16

Taxor och kundavgifter för 2021
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer 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.

Beskrivning av ärendet
Vård- och omsorgsförvaltningen har den 12 mars 2020 inkommit med en 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 nämnden. När det sedan finns ett förslag ska det presenteras för kommunala
tillgänglighetsrådet och kommunala pensionärsrådet innan förslag till beslut tas i
vård- och omsorgsnämnden. Frågan avgörs slutligen i kommunfullmäktige.
Vård- och omsorgsnämnden beslutade vid sammanträdet den 27 februari 2020,
paragraf 19, att överlämna ärendet på remiss till kommunala tillgänglighetsrådet
(KTR) och kommunala pensionärsrådet (KPR) innan förslag till beslut tas i vårdoch omsorgsnämnden. Remisstiden pågår till den 24 mars 2020.
Förvaltningen informerar att med anledning av den rådande situationen med
Corona ställdes både KTR och KPR in, därav uteblir remissvaren.
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 vård- och omsorgsnämnden 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
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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.
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.

Justerarnas signaturer
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Förvaltningen föreslår i övrigt att taxor och avgifter för 2021 är oförändrade.
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer 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.
Arbetsutskottets beredning
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 14 april och
lämnat förslag till beslut.
Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer 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.
__________
Kopia till:
Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer
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Paragraf 32

Ärendenummer VON2020/6

Remiss - Meddelande (18/2019) från SKR:s styrelse om
Rekommendation om överenskommelse om
samverkansregler för den offentligt finansierade hälsooch sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska
industrin och laboratorietekniska industrin
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar förvaltningens förslag till svar på remiss som sitt
eget och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Vård- och omsorgsförvaltningen har den 3 mars 2020 inkommit med en skrivelse i
ärendet. Av skrivelsen framgår att vård- och omsorgsnämnden har tagit emot en
remiss ”Meddelande (18/2019) från SKR:s styrelse om rekommendation om
överenskommelse om samverkansregler”. Svar på remissen lämnas till
kommunstyrelsen senast den 6 april 2020.
Svarstiden är förlängd då vård- och omsorgsnämndens sammanträde i mars
ställdes in med anledning av Corona.
Samverkan pågår sedan länge mellan hälso- och sjukvården, forskningen och
industrin. Denna samverkan har lett fram till betydande utveckling för hälso- och
sjukvården i Sverige. Samverkan är en förutsättning för framtagande av
kunskapsinsamling, nya behandlingsmetoder och utfasning av äldre
behandlingsmetoder. Hälso- och sjukvården står under kontinuerlig förändring och
ska flytta närmare patienterna och allt mer utföras på primärvårdsnivå, det vill säga
den nivå kommuner bedriver sin hälso- och sjukvård på. Syftet för all samverkan är
att ge patienterna en ändamålsenlig, evidensbaserad, kostnadseffektiv och säker
vård. Utgångspunkten är att samverkansreglerna ska vara dokumenterade, öppna
för granskning, rimliga och tillföra alla parter nytta.
Samverkansreglerna som beskrivs i överenskommelsen rör fortbildning och
information av olika slag, men även stipendier, donationer, konsultationer,
utvecklingsprojekt med mera. Samverkan runt kvalitetsregister, kliniska prövningar
och biobanker omfattas inte, men hänvisning till samverkansreglerna finns i dessa
regelverk, som överenskoms med industriorganisationerna i särskild ordning.
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Den största förändringen inför 2020 är att Samverkansreglerna föreslås delas upp
och bestå av två delar:


En gemensamt överenskommen policy med bärande principer och regler



av långsiktig karaktär, vilka utgör grunden för samverkan
En bilaga med specificerade samverkanssituationer vilka förväntas
revideras löpande för största möjliga aktivitet.

Både överenskommelse och bilaga är styrande för samverkan. Utav reglerna
framgår att kommunen ska följa upp policyn genom egenåtgärdssystem årligen.
Samverkansreglerna omfattar alla medarbetare och chefer i hälso- och sjukvården
samt industrin som samverkan med hälso- och sjukvård.
Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning
Vård- och omsorgsförvaltningen bedömer att förslaget till överenskommelse ger
långsiktiga och stabila förutsättningar för fortsatt utveckling av en säker och
evidensbaserad vård. Förslaget bedöms även vara en god vägledning på
verksamhetsnivå vid en lokal samverkan med industrin. För att omsätta reglerna i
praktik krävs att uppföljningen av reglerna sker systematiskt till exempel genom
förvaltningens kvalitetsledningssystem. Överenskommelsen bedöms även gå i linje
med nationella riktlinjer och Agenda 2030.
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen är att anta den
reviderade överenskommelsen om samverkansregler för den offentligt finansierade
hälso-och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och
laboratorietekniska industrin.
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 14 april 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.
__________
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Kopia till:
Kommunstyrelsen
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Paragraf 33

Ärendenummer VON2020/27

Överenskommelse om samverkan kring barn och unga
placerade utanför det egna hemmet
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden fastställer den av tjänsteledningen HSVO godkända
överenskommelse om samverkan kring barn och unga placerade utanför det egna
hemmet.

Beskrivning av ärendet
Vård- och omsorgsförvaltningen har den 9 mars 2020 inkommit med en skrivelse i
ärendet. Av skrivelsen framgår att enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och
socialtjänstlagen (2001:453) ska kommun och region ingå en överenskommelse
om samarbete avseende barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.
Tidigare har det enbart funnits en riktlinje kring hälsoundersökning vilken reviderats
i anslutning till denna. Överenskommelse är ett politiskt dokument som stödjer
samverkan ur ett bredare perspektiv och fungerar som ett övergripande
styrdokument för samverkan avseende målgruppen.
Syftet med överenskommelsen är att tydliggöra ansvarsfördelning och stärka
samverkan mellan Region Uppsala och länets kommuner. Den ska även utgöra
grund för det lokala närvårdsarbetet avseende barn och unga som är placerade
och vårdas utanför det egna hemmet eller som löper risk att placeras. Barn och
unga ska få vård och insatser som är av god kvalitet och samordnade mellan
socialtjänst, hälso- och sjukvård och förskola/skola.
Huvudmännen ska samverka och sträva efter att barnet eller den unga om möjligt
ska kunna bo kvar i hemmet genom att tillhandahålla anpassade vård- och
stödinsatser till barnet/den unga och dess vårdnadshavare.
Inkomna synpunkter har beaktats och hanterats i samarbete med utsedd
arbetsgrupp. De väsentliga synpunkterna har varit av redaktionell karaktär men
även belyst vikten av att:

Justerarnas signaturer



Tydliggöra vad som avser barn respektive unga



Patientlagens betydelse för målgruppen avseende delaktighet och



medbestämmande
Överenskommelsen omfattar både offentlig och privat verksamhet
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Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden fastställer den av tjänsteledningen HSVO godkända
överenskommelse om samverkan kring barn och unga placerade utanför det egna
hemmet.
Arbetsutskottets beredning
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 14 april 2020
och lämnat förslag till beslut.
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden fastställer den av tjänsteledningen HSVO godkända
överenskommelse om samverkan kring barn och unga placerade utanför det egna
hemmet.
__________
Kopia till:
Region Uppsala
Kommunstyrelsen, för kännedom

Justerarnas signaturer
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Paragraf 34

Ärendenummer VON2020/48

Hantering av riktlinjer
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av redovisningen och lägger den till
handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Vård- och omsorgsförvaltningen har den 12 mars 2020 inkommit med en skrivelse i
ärendet. Av skrivelsen framgår att vård- och omsorgsnämnden i Enköpings
kommun som myndighet i grunden är skyldig att följa gällande lagstiftningar,
förordningar och föreskrifter i utförandet av sina insatser.
På uppdrag av vård- och omsorgsnämnden planerar och genomför vård- och
omsorgsförvaltningen den verksamhet som ska leda mot de mål som kommunens
förtroendevalda beslutat. För detta genomförande krävs för förvaltningens
verksamheter olika typer av verktyg i form av styrdokument. Dessa dokument
underlättar för medarbetare inom vård- och omsorgsförvaltningen att göra rätt och
bidrar också till en tydlighet gentemot våra medborgare för att förstå ageranden
och beslut.
Styrdokumenten kan delas in i två grupper; dokument som svarar på
frågan vad som vill uppnås och dokument som svarar på frågan om hur det ska
uppnås.
Exempel på dokument som svarar på frågan vad är KF:s långsiktiga plan och
årsplan samt vård- och omsorgsnämndens långsiktiga plan och årsplan.
Exempel på dokument som svarar på frågan om hur är förvaltningens olika planer
och riktlinjer.
Olika nivåer finns på styrdokument där vissa är bindande medan andra är
rekommenderande.
Vård- och omsorgsnämnden ansvarar, genom förvaltningen, att ta fram de
styrdokument som faller inom nämndens ansvarsområden.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Protokoll

17 (23)

Sammanträdesdatum
2020-04-23
Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning
Förhållandet i ansvar mellan vård- och omsorgsnämnden och förvaltning finns
reglerat i reglemente för vård- och omsorgsnämnden i Enköping samt i aktuell
delegationsordning.
För att säkerställa följsamhet av gällande lagstiftningar, förordningar och
föreskrifter samt för att nå hög måluppfyllelse utifrån den av nämnden beslutade
långsiktiga planen arbetar förvaltningen kontinuerligt med att se till att rätt
styrdokument finns för förvaltningens medarbetare. Beroende på nivå av
styrdokument fastställs de, i enlighet med kommunens ”Regler för styrdokument”,
av chef i verksamhet eller av förvaltningschef.
Ett viktigt verktyg för förvaltningen är olika typer av riktlinjer vilka har hanterats på
olika sätt över tid.
På uppdrag av vård- och omsorgsnämnden ska förvaltningen säkra att individer i
Enköping i behov av vård och stöd, utifrån behov, får dessa tillgodosedda utifrån
gällande lagstiftning. Insatserna ska ges med rätt kvalitet utifrån skälig respektive
god levnadsnivå. Som verktyg för detta arbete finns förvaltningens övergripande
riktlinjer för de olika lagrummen. När det gäller de övergripande riktlinjerna för
förvaltningen utifrån gällande lagstiftningar SoL, LSS och HSL är förvaltningens
bedömning att de bör fastställas av förvaltningschef då de är grunden för vidare
planering av verksamhet. Vård- och omsorgsnämnden tar del av riktlinjerna och
ställer sig bakom dessa. Vid mindre justeringar av riktlinjerna informeras nämnden.
Mindre justeringar kan till exempel vara redaktionella ändringar eller förtydligande
vid tolkningsmöjligheter. Vid större förändring av verksamhet fattar vård- och
omsorgsnämnden beslut om vad enligt gällande reglemente och
delegationsordning. Större förändringar är när en större målgrupp eller verksamhet
påverkas av beslutet. Utifrån fattat beslut ses aktuell riktlinje över och förändringar
görs om hur verksamheten ska utformas och tas upp på nästkommande nämnd.
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av redovisningen och lägger den till
handlingarna.
Arbetsutskottets beredning
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 14 april 2020
och lämnat förslag till beslut.
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Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av redovisningen och lägger den till
handlingarna.
__________
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Paragraf 35

Anmälningsärenden
Beskrivning av ärendet
- Tekniska nämndens beslut 2020-02-26, paragraf 11: Riktlinjer för
livsmedelsupphandling 2020-2024 (VON2019/148)
- Kommunfullmäktiges beslut 2020-03-02, paragraf 21: Utredning om politisk
organisation för arbetsmarknadsfrågor i Enköpings kommun (VON2019/135)
- Kommunfullmäktiges beslut 2020-04-02, paragraf 28: Ledamotsinitiativ om att
möjliggöra deltagande på distans på kommunstyrelsen, nämnderna och
kommunfullmäktiges sammanträden – revidering av nämndernas reglementen
(VON2020/11)
- Förteckning enligt bilaga med beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
för perioden 20 februari - 16 april 2020
- Förteckning enligt bilaga med inkomna domar och beslut för perioden 20 februari
– 16 april 2020
- Statistik boendekö, mars 2020 (dnr VON 2020/13)
- Inkomna skrivelser med förslag från kommunledningsförvaltningen till ansvarig
nämnd (VON2020/51):



Pop på äldreboenden
Studenter bo gratis på äldreboenden i utbyte att de engagerar sig i de
äldre

Skrivelserna är formulerade som medborgarförslag men då de saknar
kontaktuppgifter kan inte skrivelserna handläggas som det.
__________
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Paragraf 36

Ordföranden informerar
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden har ett effektiviseringskrav för att få en budget i balans. Ett förslag
som bland annat undersöks är driftform av det framtida samsjuklighetsboendet.
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet den 21 april 2020 att återremittera
ärendet om förslaget att upphäva riktlinjerna för trygghetsboenden. Ordföranden
anser det beslutet som högst olyckligt.
Ordföranden vill påminna att alla ledamöter och ersättare har det yttersta ansvaret
för vård- och omsorgsnämndens ekonomi.
__________
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Paragraf 37

Förvaltningen informerar
Beskrivning av ärendet
Biståndschef Agnetha Resin informerar om vad som är på gång inom
förvaltningen:
- Upphandling av korttidsplatser inom SoL
- Upphandlingsprocessen av äldreboende är framflyttad
- Revidering av förfrågningsunderlag enligt LOV
- Kvalitetsledningssystemet, alla ska med
- Vissa kommande förändringar för privata utförare.
Förvaltningschef Lotta Tronêt informerar om följande:
- Nulägesinformation med anledning av Corona
- Nytt avtal för läkarmedverkan i kommunal hemsjukvård
- Privathemtjänst i Sverige AB har sagt upp avtalet
- IVO kommer att genomföra en granskning om hur kommunerna hanterat
situationen kring Corona
- Tidsplanen för revidering av vård- och omsorgsnämndens långsiktiga plan 20202023
- Information om kommande förändring har lämnats till alla föreningar som idag hyr
Villa Sandgatan.
__________
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Paragraf 38

Skriftlig information från kontaktpolitiker
Beskrivning av ärendet
Det finns inget att rapportera.
__________
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Paragraf 39

Anmälan av delegeringsbeslut
Beslut
Vård- och omsorgsförvaltningens redovisning av delegeringsbeslut daterad den 16
april 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 februari 2020 redovisas till vård- och
omsorgsnämnden:
17 beslut om bostadsanpassningsbidrag enligt lista,
292 beslut enligt socialtjänstlagen enligt lista,
48 beslut enligt lagen om stöd och service enligt lista, samt
33 anställningsavtal enligt lista.
Följande delegeringsbeslut för mars 2020 redovisas till vård- och
omsorgsnämnden:
29 beslut om bostadsanpassningsbidrag enligt lista,
275 beslut enligt socialtjänstlagen enligt lista,
80 beslut enligt lagen om stöd och service enligt lista, samt
46 anställningsavtal enligt lista.
__________
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