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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-04-12 
 

  

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 33  Dnr 2020/1 

 

Budgetuppföljning januari - mars 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott godkänner den muntliga 
informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott får ta del av budgetuppföljningen 
för januari – mars muntligt. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Akt
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Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 34  Dnr 2021/72 

 

Sjukfrånvaro januari – februari 2021 

Beslut 
Vård-och omsorgsnämnden godkänner uppföljningen av sjukfrånvaron för 
januari – februari 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Redovisningen av sjukfrånvaron för personal inom vård- och 
omsorgsförvaltningen redovisas genom procent av sjukfrånvarotimmar av 
arbetad tid. Sjukfrånvaron redovisas från personalsystemet efter avslutad månad 
och jämförs med sjukfrånvaron motsvarande månad 2019 och 2020. 

 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse  daterad den 31 mars 2021 och diagram för perioden 

januari- februari 2021  

______ 
 

Beslut skickas till 
Akt
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Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 35  Dnr 2020/53 

 

Dokumenthanteringsplan 2021 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden antar dokumenthanteringsplan för år 2021 daterad 
den 16 mars 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt arkivreglementet ska varje nämnd ansvara för sitt arkiv. Nämnderna ska 
upprätta planer, som beskriver myndighetens handlingar och hur dessa 
hanteras, så kallad dokumenthanteringsplan. I dokumenthanteringsplanen ska 
det framgå fastställda gallringsfrister. 
I dokumenthanteringsplanen ska det framgå när gallringsbara handlingar får 
gallras ut och förstöras. Dokumenthanteringsplanen revideras minst en gång 
under mandatperioden och/eller vid behov.  

Nämndens dokumenthanteringsplan, daterad den 16 oktober 2016, har 
uppdaterats och reviderats och anpassats utifrån kommunstyrelsens 
förvaltnings senaste dokumenthanteringsplan 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 16 mars 2021. 

2. Dokumenthanteringsplan daterad 16 mars 2021. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Vård- och omsorgsnämnden 
Insidan, förpublicering 
Akt
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Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 36  Dnr 2021/2 

 

Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal 
beslut om bistånd som inte har verkställts till och 
med  31 mars 2021 

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 1 mars 2021. 
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Statistikrapport den 31 mars 2021 

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 

7 4 3 5 

 

 Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader. 

Beslut om Antal 
Äldreboende - servicelägenhet  1 

LSS – gruppbostad 2 

Äldreboende- demens 2 

LSS – kontaktperson 2 
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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) 

LSS – 
gruppbostad 

2020-01-14 442 M 1 

LSS – 
gruppbostad 

2020-02-17 408 M 1 

Äldreboende – 
demens 

2020-11-17 134 K 1 

Äldreboende – 
demens 

2020-11-29  122 K 1 

Äldreboende - 
servicelägenhet 

2020-12-08  113 K 1 

LSS – 
kontaktperson 

2020-12-17  104 M 3 

LSS – 
kontaktperson 

2020-12-17  104 K 3 

 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 1 april 2021. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Vård- och omsorgsnämnden 
Kommunfullmäktige 
Akt
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Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 37  Dnr 2019/10 

 

Val till finskt förvaltningsområde 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår  Torbjörn Tomtlund som 
representant finskt förvaltningsområde. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att inom sig välja en ansvarig 
förtroendevald för deltagande i det stora rådet för finskt förvaltningsområdet. 
 
______ 
 

Beslut skickas till 
Vald 
Förtroendemannaregistret 
Personalenheten 
Akt 
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Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 38  Dnr 2021/11 

 

Information från förvaltningen 

 
- Covid-19. 
- Vaccination av personal. 
- Snabbtester vid många av våra verksamheter. 
- Ombyggnation. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Akt
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§ 39  Dnr 2021/12 

 

Information från ordförande 

 
- Heldagen den 26 april inställd 

______ 
 

Beslut skickas till 
Akt
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