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Tid och plats Måndag 14 september 2020 kl. 16.00 – 16.20, konferensrum Alphyddan, 
vårdbyggnaden 

Beslutande  
Ledamöter Peter Ohlsson (M), ordförande 

Bertil Svenson (NP) 
Matilda Drol (S) 
Kjell Lindberg (SD) 
 

Ersättare Lars-Åke Brattlund (NP) ersätter Gunilla Lindstedt (NP) 
 

 
Övriga närvarande 

 

  
Ersättare Bengt Johansson (M) 

Caroline Wenner (S) 
Per Eklöf (NP) 
 
 

  
Tjänstemän Liridona Rama, socialchef 

Jennifer Lendeng, utredare/nämndsekreterare 
Anna-Lena Lindblom, enhetschef barn och familj, § 53-54 
 

  
Justering  
Justerare Matilda Drol (S) 
  
Tid och plats för justering Omedelbar justering 
  
Justerade paragrafer 
 

§§ 53-55  
 
 

  
Underskrifter  
  
 
Sekreterare 

 

 Jennifer Lendeng 
 
Ordförande 

 

 Peter Ohlsson (M) 
 
Justerare 

 

 Matilda Drol (S) 
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ANSLAGSBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

  
 

 
Organ  

 
Vård- och omsorgsnämnden  

    
Sammanträdesdatum  2020-09-14  

    
Paragrafnummer  §§ 53-55  

    
Datum då anslaget sätts upp  2020-09-15  
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§ 53 
Fastställande av dagordning 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Beslutar att fastställa dagordningen. 

Tillägg till dagordningen 
Ärendet Begäran om polisutredning samt yttrande i fråga om betydelsen av en utredning enligt 31 § LUL 
läggs först på dagordningen. 

Övriga frågor 
Ingen övrig fråga anmäls till dagordningen. 
 
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Akten 
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§ 54 
Begäran om polisutredning samt yttrande i fråga om betydelsen av en utredning enligt 31 
§ LUL 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar om framställan till åklagarmyndighet om prövning hos domstol 
huruvida den unge har begått brottet (bevistalan). 

Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden har fått en förfrågan från åklagare via polisen om begäran polisen om 
begäran om polisutredning samt yttrande i fråga om betydelsen av en utredning enligt 31§ LUL. 
Anledningen till förfrågan är när en ungdom som är under 15 år är misstänkt för brott och polisen gör 
en förfrågan om socialtjänsten anser att en utredning borde göras trots att ungdomen är under 15 år. 
Då vård- och omsorgsnämnden inte har denna punkt i sin delegation måste ärendet beslutas av 
nämnden.  
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  
Enhetschef barn och familj 
Akten 
 

 

 

 

 

 

Dnr VON/2020:47 
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§ 55 
Yttrande, Kommundirektörens underlag till budget 2021 med utblick mot 2023 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att i sitt remissyttrande gällande förslag till budget 2021 

att anta Vård- och omsorgskonterats remissvar som sitt eget. 
2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning av ärendet 
Befolkningsprognosen är underlag för volymförändringarna. Den föreslagna budgettilldelningen för 
Vård- och omsorg motsvarar 28 % av kommunens totala budget. Föreslagen volymkompensation 
tillsammans med redan vidtagna besparingar bedömer Vård- och omsorgskontoret ger en acceptabel 
budget, men ger ett tredje år av fortsatt avsaknad av eller minimerad möjlighet till kostnader för 
verksamhetsutveckling.  Då nämndens verksamheter är personalkrävande, riskeras föreslagen 
budgettilldelning att ätas upp av andra kostnadsökningar såsom priser och löner.  
Vård- och omsorgsnämnden har haft merkostnader per augusti om 4,7 mkr och prognostiserar att det 
kommer bli ytterligare ca 3 mkr om vi få en andra smittvåg i våra verksamheter och samma 
smittskyddsrestriktioner behöver tillämpas året ut. Om Regeringen inte tillskjuter ytterligare medel 
kommer det att innebära att nämnden ställs inför orimliga besparingskrav. 

Reservation 
Matilda Drol (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Socialdemokraternas 
budgetförslag i de delar de avviker från vård- och omsorgsbudget. 

Protokollsanteckning 
Peter Ohlsson (M) medges lämna följande protokollsanteckning: 
”Hur och när kommer de 2 välfärdssatsningarna att fördelas på våran verksamhet.  

1. Den som Moderaterna tillsammans med V, KD och SD arbeta fram. 
2. Regeringens extra anslag som presenterades i september.” 

 
 
 ___________________  

Beslutet expedieras till  
Ekonomikontoret 
Kommunstyrelsen 
Socialchef 
Akten 
 

 

Dnr VON/2020:44 


