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Sammanträdesdatum

2019-03-27

Vård- och omsorgsnämnden

Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset kl. 14:15 – 16:00

Beslutande ledamöter Åsa Bergkvist (S)
Torbjörn Tomtlund (M)
Åke Henriksson (S)
Nall Anneli Bringås (V), tjänstgörande ersättare för Lars Handegard (V)
Ann-Katrin Krainer (SD)
Karin V Johnsson (M)
Lennart Franz (S) , tjänstgörande ersättare för Christina Falk-Thomsen (S)
Carl-Johan Svensson (S)
Leif Lindgren (C)
Bert Broman (M)
Torbjörn Norman (SD), tjänstgörande ersättare för Mari Karlsson Björk (SD)

Ej beslutande ersättare Rigmor Andersson (M) 
Britt-Marie Andersson (S)
Carita Holmgren (L)

Övriga närvarande Tjänstemän
Tf. förvaltningschef Cecilia Vestergaard
Förvaltningssekreterare Åsa Engberg

Övriga
Marko Langén, kommunal

Underskrifter

Sekreterare Paragrafer § 32
Åsa Engberg

Ordförande
Åsa Bergkvist

Justerande
Ann-Katrin Krainer

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum 2019-03-27 Paragrafer § 32

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Protokollet förvaras på förvaltningens kansli

Underskrift
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Ärendelista

§ 27 Förändring av dagordningen
§ 28 Budgetuppföljning 2019 2019/3
§ 29 Budget 2020 2019/128

Taxor och avgifter
§ 30 Vård- och omsorgsnämndens rapport 

angående antal beslut om bistånd som 
inte har verkställts 2019

2019/2

§ 31 Sjukfrånvaro 2019 2019/92
§ 32 Remiss av utredning om ansvar för 

samhällsbetalda resor
2019/120 3

§ 33 Information från förvaltningen
§ 34 Information från ordförande
§ 35 Delegationsbeslut 2019 2019/6
§ 36 Meddelanden 2019 till vård- och 

omsorgsnämnden
2019/7
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Vård- och omsorgsnämnden

§ 32 Dnr 2019/120

Utredning om ansvar för samhällsbetalda resor

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden lämnar tjänsteskrivelsen som yttrande på 
utredningen om ansvar för samhällsbetalda resor.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att ansvar och budget för de 
samhällsbetalda resor som kommunstyrelsen fortfarande hanterar samt de två 
tjänstepersoner som arbetar med samhällsbetalda resor på kommunstyrelsens 
förvaltning, inklusive budget, bör flyttas över till samhällsbyggnadsnämnden för 
att hålla ihop arbetet kring trafikfrågorna. Även besluten för skolskjutsarna bör 
flyttas över från social- och utbildningsnämnden till samhällsbyggnadsnämnden 
och delegeras till tjänsteperson där.

Kommunstyrelsen remitterade ärendet till samhällsbyggnadsnämnden, social- 
och utbildningsnämnden och vård-och omsorgsnämnden för inhämtande av 
synpunkter. 

Vård- och omsorgsnämnden hanterar omsorgsresor i verksamheten 
motsvarande ca 1,4 mnkr för 2019. En översyn av rutiner pågår. En förändring 
av ansvarig nämnd för samhällsbetalda resor påverkar inte dessa. Vård- och 
omsorgsnämnden har inga ytterligare synpunkter på utredningen.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad den 20 mars 2019.

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelse
Akt 
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