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VON § 1/23
Introduktion till vård- och omsorgsnämndens verksamhet
VON2023.0028

Behandlat av Datum Ärende
1 Vård- och omsorgsnämnden 2023-01-26 1/23

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund
Med anledning av ny mandatperiod och nyutsedda ledamöter och ersättare, får nämnden 
under 2023 en introduktion till organisation, personal, ekonomi, processer, lagstiftning och 
annat av vikt inom nämndens ansvarsområde.

Vid vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 26 januari 2023 redogör tjänstepersoner 
för nedanstående områden.

- Övergripande om sektorns organisation
- Vård- och omsorgsnämndens reglemente
- Lagstiftning SoL & LSS
- Biståndsprocess SoL & LSS 
- Intorduktion till budget och ramar
- Introduktion till nyckeltal

Handlingar
Reglemente Vård- och omsorgsnämnden mandatperiod 2022-2026, slutligt beslutad av 
kommunfullmäktige 2022-05-30

Skickas till
-
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VON § 2/23
Antagande av delegationsordning för vård- och 
omsorgsnämnden
VON2023.0018

Behandlat av Datum Ärende
1 Vård- och omsorgsnämnden 2023-01-26 2/23

Beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar: 

att upphäva Vård och omsorgsnämndens delegationsordning antagen 2022-03-30, § 12/22
att anta delegationordning enligt förslag daterat 2023-01-10.

Bakgrund

I beaktande av ny mandatperiod är det lämpligt att nämnderna antar hela 
delegationsordningen och följaktligen upphävs tidigare delegationsordning att gälla vid 
samma tid. 

Nämndens möjlighet att delegera beslutanderätt följer av kommunallagen 6 kap. 37–39 §§ 
samt 7 kap. 5–7 §§. Som hjälpmedel för beslutsfattarna har en förteckning över vad som 
anses som ren verkställighet upprättats. Själva verkställighetsförteckningen kan komma att 
kompletteras efter hand. Åtgärder enligt verkställighetsförteckningen ska inte anmälas till 
nämnden.

Sektorchef anses som förvaltningschef och därmed är kommunallagens bestämmelser 
tillämpliga gällande nämnden rätt att ge förvaltningschef/sektorchef möjligheten att uppdra 
åt en annan anställd i kommunen att besluta där sektorchef är angiven som delegat.

Handlingar
Förslag till delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden, daterat 2023-01-10

Skickas till

Författningssamlingen 
Ledningsgrupp sektor vård och omsorg
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VON § 3/23
Information om hyressättning i särskilda boenden
VON2021.0189

Behandlat av Datum Ärende
1 Vård- och omsorgsnämnden 2023-01-26 3/23

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna

Bakgrund

Vid vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2021-10-28 informerades nämnden om den 
utredning gällande hyressättningsmodell som Alnitec AB genomfört på uppdrag av Skövde 
kommun. Bakgrunden till utredningen är ett behov av översyn av befintlig 
hyressättningsmodell som gällt sedan 2002. Förvaltningen har haft i uppdrag att ta fram ett 
förslag till ny hyressättningsmodell för särskilda boenden och bostad med särskild service. 
Gällande bostad med särskild service behöver frågan belysas ytterligare innan förvaltningen 
återkommer med förslag (senare under 2023), men för särskilda boenden kan förslaget till 
hyressättningsmodell tas vidare till förhandling med Hyresgästföreningen.

Nämnden informeras om förslaget till hyressättningsmodell, förändringar jämfört med 
nuvarande modell och olika ekonomiska konsekvenser för de boende. Ärendet återkommer 
för beslut vid kommande sammanträde.

Handlingar
Hyressättningsmodell och förslag till hyressättning av rum/lägenheter i särskilt boende för 
äldre                                                                                                                                             

Skickas till
Lena Persson, controller
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VON § 4/23
Information om resa med brukares bil inom personlig 
assistans
VON2023.0032

Behandlat av Datum Ärende
1 Vård- och omsorgsnämnden 2023-01-26 4/23

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund
Avdelningschef Katarina Larsdotter Andersson redogör för frågan kring resa med brukares 
bil inom personlig assistans. 

Handlingar
-        

Skickas till
-
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VON § 5/23
Återrapport av uppdrag att utreda alternativ för 
investering och drift gällande bostad med särskild serivce
VON2022.0119

Behandlat av Datum Ärende
1 Vård- och omsorgsnämnden 2023-01-26 5/23

Ärendet utgår på grund av sjukdom. Kommer att presenteras vid senare tillfälle.

     



Skövde kommun Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden Datum: 2023-01-26 kl. 08:00 8(15)

VON § 6/23
Övergripande presentation av Grön Arena
VON2023.0031

Behandlat av Datum Ärende
1 Vård- och omsorgsnämnden 2023-01-26 6/23

Ärendet utgår på grund av sjukdom. Kommer att presenteras vid senare tillfälle.
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VON § 7/23
Anmälan av förrättningar 2023-01-26
VON2023.0007

Behandlat av Datum Ärende
1 Vård- och omsorgsnämnden 2023-01-26 7/23

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anse nedanstående förrättningar som anmälda.

Bakgrund

Förrättning: Invigning av serien Bästa Skövde.

Datum: 2023-01-17 

Deltagande: Lene Lorentzen (S)

Handlingar
-        

Skickas till
Arvodesadministratör, enhet demokratistöd
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VON § 8/23
Redovisning av delegationsbeslut 2023-01-26
VON2023.0003

Behandlat av Datum Ärende
1 Vård- och omsorgsnämnden 2023-01-26 8/23

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av redovisningen av delegationsbeslut.

Bakgrund
Vård- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän
enligt den av vård- och omsorgsnämnden antagna delegationsordningen (VON § 26/20).
Dessa beslut skall redovisas till vård- och omsorgsnämnden. Redovisningen innebär inte att
vård- och omsorgsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står
det vård- och omsorgsnämnden fritt att återkalla lämnad delegering. Ärenden som inte är
delegerade ligger kvar på nämnden. Nedan listas anmälda delegationsbeslut.

Beslutsattestanter (del 2.2)
Nedanstående förteckningar återfinns under ärende VON2022.0015
- Förteckning över beslutsattestanter 2022-12-19 (1 st)

Förteckning över ärenden som avgjorts med stöd av delegerad beslutsrätt, beslut om
nedsättning av hyra (del 2.9)
- Förteckning över ärenden som avgjorts med stöd av delegerad beslutsrätt 2022, jämkning 
dubbla boenden. Dnr. VON2022.0003-21
- Förteckning över ärenden som avgjorts med stöd av delegerad beslutsrätt 2022, jämkning 
dubbla boenden. Dnr. VON2022.0003-22
- Förteckning över ärenden som avgjorts med stöd av delegerad beslutsrätt 2022, 
ekonomiskt bistånd. Dnr. VON2022.0003-23

Biståndsbeslut enligt LSS och SoL (del 3-4)
Nedanstående förteckningar återfinns under ärende VON2022.0013 (SoL) och
VON2022.0014 (LSS).
- Biståndsbeslut SoL december 2022
- Biståndsbeslut LSS december 2022
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Installation/återtagande av trygghetslarm (del 3.17-3.18)
Nedanstående förteckningar återfinns under ärende VON2022.0017
- Förteckning över installation/återtagande av trygghetslarm, december 2022

Ärenden enligt lex Sarah (del 3.20 och 4.22)
- Delegationsbeslut för lex Sarah utredning. Dnr. VON2022.0187-3
- Delegationsbeslut för anmälan enligt lex Sarah. Dnr. VON2022.0207-3

Bostadsanpassningsbidrag (del 7)
- Förteckning över belsut om bostadsanpassningsbidrag, fattade under perioden 2022-12-01 
till 2022-12-31. Dnr: VON2022.0016.

Handlingar
Förteckning beslutsattestanter beslutsdatum 2022-12-19                                                                                                                                                    
Delegationsbeslut för lex Sarah utredning, undertecknat                                                                                                                                                    
Delegationsbeslut för anmälan enligt lex Sarah, undertecknat                                                                                                                                                    
Biståndsbeslut SoL december 2022                                                                                                                                                    
Biståndsbeslut LSS december 2022                                                                                                                                                    
Delegationsbeslut bostadsanpassningsbidrag december 2022                                                                                                                                                    
Förteckning över installation/återtagande av trygghetslarm december 2022                                                                                                                                                    
Förteckning över ärenden som avgjorts med stöd av delegerad beslutsrätt 2022, jämkning 
dubbla boenden                                                                                                                                                    
Förteckning över ärenden som avgjorts med stöd av delegerad beslutsrätt 2022, jämkning 
dubbla boenden                                                                                                                                                    
Förteckning över ärenden som avgjorts med stöd av delegerad beslutsrätt 2022, ekonomiskt 
bistånd

Skickas till
-
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VON § 9/23
Anmälningsärenden vård- och omsorgsnämnden 2023-01-
26
VON2023.0004

Behandlat av Datum Ärende
1 Vård- och omsorgsnämnden 2023-01-26 9/23

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anse nedanstående handlingar som anmälda.

Bakgrund
Nedanstående handlingar har inkommit och anmälts till vård- och omsorgsnämnden.

Handlingar
Dom i mål nr 1870-22 Stöd och service till vissa funktionshindrade, personlig assistans - 
maskad                                                                                                                                                    
Dom i mål 3608-22 Ledsagarservice enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade LSS - maskad                                                                                                                                                    
IVO begär yttrande och handlingar som gäller ett ej verkställt beslut dnr 3.3.1-39093-2021-
6-maskad                                                                                                                                                    
Meddelande i mål nr 407-22 Överklagat beslut personlig assistans enligt lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS), maskad                                                                                                                                                    
Överklagan beslut bostad med särskild service enligt LSS, maskad                                                                                                                                                    
Beslut i mål nr 4856-22 Väckt fråga som inte ankommer på allmän förvaltningsdomstol, 
maskad                                                                                                                                                    
Beslut i mål nr 4949-22 Väckt fråga som inte ankommer på allmän förvaltningsdomstol, 
maskad                                                                                                                                                    
Dom i mål nr 6667-21 Överklagat beslut personlig assistans enligt lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade, LSS, maskad                                                                                                                                                    
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner – Insatser inom 
området psykisk hälsa och suicidprevention 2023                                                                                                                                                    
Överklagande med begäran om anstånd personlig assistans - maskad                                                                                                                                                    
Reglemente Vård- och omsorgsnämnden mandatperiod 2022-2026, slutligt beslutad av 
kommunfullmäktige 2022-05-30                                                                                                                                                    
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2022-05-30 - Reglemente för 
Vård- och omsorgsnämnden 2022-2026                                                                                                                                                    
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Arbetsordning Kommunfullmäktige 2022-2026                                                                                                                                                    
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2022-05-30 - 
Kommunfullmäktiges arbetsordnin...                                                                                                                                                    
Reglemente Kommunstyrelsen mandatperiod 2022-2026, slutligt beslutad 2022-05-30                                                                                                                                                    
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2022-05-30 - Reglemente för 
Kommunstyrelsen 2022-2026                                                                                                                                                    
Politisk organisation och arbetssätt mandatperioden 2022-2026                                                                                                                                                    
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2022-05-30 - Politisk 
organisation och arbet...                                                                                                                                                    
Överklagan beslut resa med brukares bil, maskad                                                                                                                                                    
Erhållit överklagan beslut resa med brukares bil                                                                                                                                                    
Mål nr 5984-22 Personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS, nu fråga om avvisning, maskad                                                                                                                                                    
Beslut i mål nr 42-23 Väckt fråga som inte ankommer på allmän förvaltningsdomstol, 
maskad                                                                                                                                                    
Föreläggande i mål nr 62-23 Stöd och service till vissa funktionshindrade, ekonomiskt stöd 
för kostnader avseende personlig assistans, maskad                                                                                                                                                    
Överklagan beslut särskilt boende, maskad                                                                                                                                                    
Överklagan beslut personlig assistans, maskad                                                                                                                                                    
Föreläggande i mål nr 5859 Stöd och service till vissa funktionshindrade, särskilt boende, 
maskad                                                                                                                                                    
Kommunicering av underlag inför beslut Dnr 3.5.1-34116/2022-4                                                                                                                                                    
Överklagan beslut korttidsvistelse, maskad                                                                                                                                                    
Underrättelse i mål nr 122-23 Stöd och service till vissa funktionshindrade, personlig 
assistans, maskad                                                                                                                                                    
Beslut från IVO tillsyn av ej verkställt beslut dnr 3.3.1-12823/2022-6                                                                                                                                                    
Yttrande gällande ej verkställt beslut, bostad för vuxna 9 § 9 LSS dnr 3.3.1-39093/2021                                                                                                                                                    
Dom i mål nr 3703-22 Överklagat avgörande i mål nr 47-53-22, avvisad talan, maskad                                                                                                                                                    
Dom i mål nr 3901-22 Överklagat avgörande i mål nr 4856-22, avvisad talan, maskad                                                                                                                                                    
Skrivelse i mål nr 182-23 Stöd och service till vissa funktionshindrade, maskad                                                                                                                                                    
Skrivelse i mål nr 183-23 Stöd och service till vissa funktionshindrade, maskad                                                                                                                                                    
Skrivelse i mål nr 186-23 Stöd och service till vissa funktionshindrade, maskad                                                                                                                                                    
Skrivelse i mål nr 187-23 Stöd och service till vissa funktionshindrade, maskad                                                                                                                                                    
Skrivelse i mål nr 188-23 Stöd och service till vissa funktionshindrade, maskad                                                                                                                                                    
Beslut i mål nr 62-23 Insats i form av personlig assistans enligt lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade, LSS, nu fråga om interimistiskt beslut, maskad                                                                                                                                                    
Initiativärende vård- och omsorgsnämnden, resa med brukares bil inom personlig assistans 
(L)                                                                                                                                                    
Föreläggande i mål nr 176-23 Stöd och service till vissa funktionshindrade, personlig 
assistans, maskad                                                                                                                                                    
Underrättelse i mål nr 193-23 Stöd och service till vissa funktionshindrade, korttidsvistelse, 
maskad                                                                                                                                                    
Överklagan beslut avlösarservice, maskad

Skickas till
-
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VON § 10/23
Sektorns månadsrapport 2023-01-26
VON2023.0002

Behandlat av Datum Ärende
1 Vård- och omsorgsnämnden 2023-01-26 10/23

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund
Sektorchef Per Granath föredrar månadsrapporten och nämnden bereds tillfälle att ställa 
frågor.

Handlingar
Vård- och omsorgsnämndens månadsuppföljning t.o.m. december 2022

Skickas till
-
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VON § 11/23
Övrigt ärende - initiativärende
VON2023.0039

Behandlat av Datum Ärende
1 Vård- och omsorgsnämnden 2023-01-26 11/23

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ta emot initiativärendet och anser det besvarat då förbudet 
för assistenter att köra brukares bil redan är upphävt.

Bakgrund
Liberalerna, genom Ulla-Britt Hagström, har inkommit med ”Initiativärende vård- och 
omsorgsnämnden: resa med brukares bil inom personlig assistans (L)” till vård- och 
omsorgsnämndens sammanträde 2023-01-26. Initiativärendet finns i sin helhet att tillgå i 
diariet på enhet demokratistöd.

Förslaget:

För att öka självbestämmandet och undvika isolering för brukare som inte kan köra sin egen 
bil pga funktionsnedsättning föreslår undertecknad att förbudet för assistent att köra 
brukares bil snarast upphävs.

Handlingar
Initiativärende vård- och omsorgsnämnden: resa med brukares bil inom personlig assistans 
(L)

Skickas till
-
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