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Cecilia Vestergaard, verksamhetschef 
Nathalie Fjellman, ekonom § 15-17 
Åsa Engberg, förvaltningssekreterare 

Övriga 
 

 
Underskrifter 

 Sekreterare  Paragrafer § 15-21 
 Åsa Engberg  

 Ordförande   
 Åsa Bergkvist  

 Justerande   
 Åke Henriksson   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2020-03-11 Paragrafer § 15-21 

Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  

Förvaringsplats för protokollet Protokollet förvaras på förvaltningens kansli  
 

Underskrift   

  

1



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(2) 
Sammanträdesdatum 

2020-03-11 
 

  

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott   

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Ärendelista 
 
§ 15 Budgetuppföljning februari 2020 2019/128 3 - 4 
§ 16 Rapporteringstillfälle 1 2019/128 5 
§ 17 Budget 2021 2020/1 6 
§ 18 Vård- och omsorgsnämndens rapport 

angående antal beslut om bistånd som 
inte har verkställts 

2020/2 7 - 8 

§ 19 Revidering av reglemente för vård- och 
omsorgsnämnden. 

2019/186 9 - 10 

§ 20 Information från förvaltningen 2020/60 11 
§ 21 Information från ordförande 2020/61 12 
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Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 15  Dnr 2019/128 

 

Budgetuppföljning januari - februari  2020 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna budgetuppföljningen för 
perioden januari till februari månad 2020 

Beskrivning av ärendet 

Resultat 
I redovisningen för perioden januari till februari 2020 visar förvaltningen ett 
positivt resultat på netto 127 tkr exkl personalskuldsförändringen. För perioden 
januari -februari månad är det redovisat en negativ kostnadsförändring på 3 299 
tkr avseende personalskuldförändringen. Resultat inklusive personalskuld är ett 
underskott på 3 172 tkr.  

Intäkter 
Periodens intäkter visar ett plus mot budget på 2 256  tkr. Plusresultatet beror 
bland annat på ny hantering av bostadshyror och momsersättning efter 
fastighetsöverlåtelser till LKFAB och ökade intäkter på avgifter och taxor. 
Under perioden har även mjölkbidrag och ersättning från arbetsförmedlingen 
redovisats. 

Kostnader 
Periodens kostnader visar ett negativt resultat på 2 129 tkr exkl personalskuld. 
Hyreskostnaderna som saknades från januari är bokförda i februari. Alla 
enheter exkl kostenheten genomför fortlöpande beslutade strukturplansåtgärder 
gällande inköpsbegränsning och bemanningsoptimering. Inhyrd bemanning av 
sjuksköterskor påverkar även periodens utfall. 
Personalkostnaderna redovisar ett positivt resultat på 181 tkr. 

Investeringar 
Under februari har förvaltningen genomfört investeringar motsvarande 74 tkr 
av investeringsbudgeten på 2 000 tkr. 
Vård- och omsorgsnämnden har vid sitt sammanträde den 26 februari §4 
föreslagit kommunfullmäktige att föra över 13 tkr i outnyttjade 
investeringsmedel från 2019 till 2020 års investeringsmedel. 
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Åtgärder för en budget i balans 
Förvaltningen planerar att genomföra beslutade strukturplansåtgärder för året.   

Prognos för helåret 
Helårsprognosen redovisas i samband med rapporteringstillfälle 1. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse med bilaga daterad den 6 mars 2020. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Vård- och omsorgsnämnden 
Akt
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§ 16  Dnr 2019/128 

 

Rapporteringstillfälle 1  

Beslut 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott noterar den muntliga informationen 

Beskrivning av ärendet 
Rapporteringstillfälle 1 redovisas muntligt för arbetsutskottet, handlingar i 
ärendet kommer till vård- och omsorgsnämnden 25 mars 2020. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Vård- och omsorgsnämnden 
Akt 
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§ 17  Dnr 2020/1 

 

Budget 2020 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott noterar den muntliga redovisningen 

Beskrivning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott får en muntlig information om hur 
budget 2021 håller på att arbetas fram. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Vård- och omsorgsnämnden 
Akt
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§ 18  Dnr 2020/2 

 

Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal 
beslut om bistånd som inte har verkställts till och 
med 29 februari 2020 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden tar del av och godkänner förvaltningens rapport 
och översänder rapporten till kommunfullmäktige för kännedom. 

Beskrivning av ärendet 
Sedan den 1 juli 2006 gäller bestämmelser i socialtjänstlagen och lagen om stöd 
och service, LSS, vilket syftar till att stärka rättssäkerheten för den enskilda som 
beviljats bistånd. Bestämmelserna avser: 

 Rapporteringsskyldighet när en kommun inte verkställer sitt eget 
gynnande beslut om bistånds till Inspektionen för vård och omsorg, 
IVO. 

 Särskild avgift (sanktionsavgift) när en kommun inte verkställer sitt eget 
gynnande beslut inom skälig tid (3 månader). 

 Utökade möjligheter för kommunala revisorer att granska ärenden som 
rör myndighetsutövning mot enskild, när det gäller hur vård- och 
omsorgsnämnden verkställer sina egna gynnande beslut. 

 Ansvarig nämnd och kommunfullmäktige ska underrättas om antal 
gynnande beslut som inte verkställs inom skälig tid. 

Varje kvartal rapporterar vård- och omsorgsförvaltningen till IVO vilka 
gynnande beslut som inte verkställts inom skälig tid. 

Varje månad lämnas statistikrapport till vård- och omsorgsnämnden och 
kommunfullmäktige över hur många gynnande beslut som inte har verkställts 
inom tre månader.  

Statistikrapporten beskriver vilken typ av bistånd som besluten gäller, antal 
beslut som inte verkställts inom tre månader samt hur lång tid det har gått från 
dagen för respektive beslut. Rapporteringen sker en gång varje månad och 
upprepas till dess att beslutet är verkställt. Ett beslut är verkställt när den 
enskilde tillhandahålls den beviljade insatsen.  
Denna rapport avser de uppgifter som fanns tillgängliga den 29 februari 2020. 
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Statistikrapport den 29 februari 2020 

Antal beslut som inte har verkställts inom tre månader. Andel kvinnor respektive män och antal 
av dessa som tackat nej till erbjudande. 

Antal beslut Varav  
kvinnor 

Varav  
män 

Antal som tackat nej till 
erbjudande 

3 2 1 3 

 

 Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader. 

Beslut om Antal 
Äldreboende – demens 2 

Äldreboende - servicelägenhet 1 
 

Antal dagar från dagen för respektive beslut till rapporteringstillfälle samt orsak till beslut som 
inte verkställts. 

Beslut om Besluts- 
datum 

Antal 
 dagar 

Kvinna 
eller  
man 

Tackat nej till 
erbjuden plats (1) 
Resursbrist (2) 
Annat (3) 

Äldreboende – 
demens 

2019-10-22 130 M 1 

Äldreboende - 
servicelägenhet 

2019-11-05 116 K 1 

Äldreboende – 
demens 

2019-11-06 115 K 1 

 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 2 mars 2020. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Vård- och omsorgsnämnden 
Akt 
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§ 19  Dnr 2019/186 

 

Revidering av reglemente för vård- och 
omsorgsnämnden. 

Beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden föreslår fullmäktige att revidera 

reglementet för vård- och omsorgsnämnden under reglementets § 3.  

2. Vård- och omsorgsnämnden föreslår fullmäktige att det reviderade 
reglementet ersätter nuvarande reglemente för vård- och 
omsorgsnämnden antaget den 18 december 2003 med revideringar 24 
april 2008, 18 februari 2013, 16 december 2016 och 24 oktober 2016. 

Beskrivning av ärendet 
Med anledning av att en gammal hänvisning till LSS-lagen används i 
reglementet för vård- och omsorgsnämnden föreslås en revidering av § 3 i 
reglementet. 

Nämnden utövar ledning enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). Fritidsverksamhet och  kulturella aktiviteter enligt LSS § 9 c  
är dock undantagna från nämndens ansvar. Detta ansvar handhas av kultur- och 
fritidsnämnden. 

§ 3 i reglementet föreslås därför lyda enligt nedan; 

Nämnden ansvarar för uppgifter enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS). Från nämndens ansvar är undantaget det som regleras i LSS § 15 punkt 5, att 
verka för att det allmänna fritids- och kulturutbudet blir tillgängligt för personer som anges i  
§ 1 LSS. 

Med denna revidering blir vård- och omsorgsnämndens reglemente att ha 
samma hänvisning som kultur- och fritidsnämndens reglemente gällande § 15 
punkt 5 LSS. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 19 februari 2020. 

______ 
 

9



  
      

 
      

 

2(2) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Beslut skickas till 
Vård- och omsorgsnämnden 
Akt
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§ 20  Dnr 2020/60 

 

Information från förvaltningen 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott noterar informationen 

Beskrivning av ärendet 
- Säfsgården  
- Coronavirus 

______ 
 

Beslut skickas till 
Akt
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§ 21  Dnr 2020-61 

 

Information från ordförande 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott noterar informationen 

Beskrivning av ärendet 
- Upphandlingsdialog 

______ 
 

Beslut skickas till 
Akt
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