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§ 1 Von 2016/1-04 

Budgetuppföljning januari - november 

Beslut  

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljningen för 

januari-november 2016. 

Beskrivning av ärendet 

I redovisningen för januari-november visar förvaltningen ett ekonomiskt 

underskott på 3 948 tkr. Förvaltningen har i november månad ett underskott av 

personalkostnaderna med 1 186 tkr mot budget som till största del avser 

löneökningen för undersköterskor. De nya lönerna utbetalades i september och 

lönekostnaden kommer resten av året att ligga ca 200-300 tkr över årets 

periodiserade lönebudget. 

I bilagan till budgetuppföljningen har förvaltningen redovisat poster som vid 

tidpunkten inte fanns med i redovisningen.  

Med de kända posterna som inte finns med i redovisningen blir det beräknade 

resultatet ett överskott på 4 627 tkr. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 15 december 2016. 

Protokoll från AU den 21 december 2016 § 72. 

 

  

Beslutet skickas till 

Stöd- och styrningsförvaltningen, ekonom 
Akt 
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§ 2  

Bokslut 2016 

Beslut  

Vård- och omsorgsnämnden noterar den muntliga informationen och lägger 

den till handlingarna. 
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§ 3 Von 2016/226 

Överföring av investeringsmedel 

Beslut  

Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att föra över 340 tkr i 

outnyttjade investeringsmedel från 2016 till 2017 års investeringsbudget. 

Beskrivning av ärendet 

Under 2015 förstördes en lägenhet vid brand på psykiatriboendet Marnäsgatan 

36-38 och nu pågår en ombyggnad och nybyggnad av ytterligare en lägenhet 

och det har inte hunnit färdigställas under 2016., då nämnden avsatt 340 tkr för 

tilläggs arbeten och inköp av lösa inventarier. Byggnationen kommer vara klar 

för inflyttning under våren 2017. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 21 december 2016. 

Protokoll från AU den 21 december 2016 § 74. 

 

  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Akt 
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§ 4  

Budget 2017  

Beslut  

Vård- och omsorgsnämnden noterar den muntliga informationen och lägger 

den till handlingarna. 
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§ 5 Von 2016/405  

Plats på LSS boende 9.6 enligt LSS och SoL 

Beslut  

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta föreslagen ändring av att 

verkställa beslut enligt både LSS och SoL på våra LSS-boenden. 

Beskrivning av ärendet 

Beslut enlig Socialtjänstlagen, SoL, ska uppnå skäliga levnadsvillkor. Beslut 

enligt Lagen om stöd till vissa funktionshindrade, LSS, ska uppnå goda 

levnadsvillkor. Privatägda boenden enligt båda lagstiftningarna måste ha 

tillstånd enligt den ena eller andra lagstiftningen för att bedriva boende, och kan 

därför inte blanda beslut från de olika lagarna. Kommunala boenden behöver 

inte ha tillstånd och kan därför verkställa beslut enligt båda lagstiftningarna på 

samma boende.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 7 december 2016. 

Protokoll från AU den 21 december 2016 § 71. 

 

  

Beslutet skickas till 

Social- och utbildningsförvaltningen 
Områdeschef LSS/Psykiatri 
Akt 
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§ 6 Von 2016/139 

Månadsrapport för november 2016 om sjukfrånvaron, vård- 

och omsorgsförvaltningen 

Beslut  

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera rapporten.  

Beskrivning av ärendet 

Redovisning av sjukfrånvaron, personal på vård- och omsorgsförvaltningen. 

Sjukfrånvaron är redovisad genom procent av sjukfrånvarotimmar av arbetad 

tid.  

Sjukfrånvaron redovisas från personalsystemet efter avslutad månad. 

Redovisningen jämför med sjukfrånvaron motsvarande månad föregående år. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 12 december 2016. 

  

Beslutet skickas till 

Stöd- och styrningsförvaltningen, personalkonsult 
Akt 
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§ 7 Von 2016/2 

Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal beslut 

om bistånd som inte har verkställts till och med den 30 

november 2016. 

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 30 november 

2016. 
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Statistikrapport den 30 november 2016 

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 

2 1 1 2 

 

Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader. 

Beslut om Antal 

Äldreboende - demens 1 

Äldreboende – lägenhet 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 

2016-08-18 104 M 1 

Äldreboende – 
lägenhet 

2016-08-31 91 K 1 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 1 december 2016. 

Protokoll från AU den 21 december 2016 § 76. 

 

  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Akt 
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§ 8 Von 2017/1 

Vård-och omsorgsnämndens rapport angående antal beslut 

om bistånd som inte har verkställts till och med den 31 

december 2016 

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 31 december 2016. 

 



 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12(21) 

Sammanträdesdatum 

2017-01-18 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Statistikrapport den 31 december 2016 

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 1 

Äldreboende – lägenhet 2 

 
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 

2016-08-18 135 M 1 

Äldreboende – 
lägenhet 

2016-09-19 103 K 1 

Äldreboende – 
lägenhet 

2016-09-26   95 K 1 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 2 januari 2017. 

  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
Akt 
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§ 9 Von 2016/399 

Dokumenthanteringsplan  

Beslut  

Vård- och omsorgsnämnden antar dokumenthanteringsplanen 2017. 

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. 

Gallringsfrist är den tid som förflyta innan gallringsbara handlingar får gallras ut 

och förstöras. Dokumenthanteringsplanen ska revideras årligen. 

Vård- och omsorgsförvaltningen har reviderat dokumenthanteringsplanen som 

vård- och omsorgsnämnden antog den 11 mars 2015, § 35.  

Följande revideringar har skett; 

Dokumenthanteringsplanen har överförts till kommunens nya gemensamma mall 

Dokumenthanteringsplanen har sorterats i bokstavsordning och fått en innehållsförteckning 

Ekonomiassistent har ändrats till ekonomiadministratör 

Utredare har ändrats till biståndshandläggare 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 26 oktober 2016. 

Protokoll från Au den 21 december 2016 § 77. 

 

  

Beslutet skickas till 

Akt 
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§ 10 Von 2016/404 

Fastställande av plan för internkontroll 2017 

Beslut  

Vård- och omsorgsnämnden fastställer plan för intern kontroll 2017.  

Beskrivning av ärendet 

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår en plan för intern kontroll år 2017. 

Planen omfattar följande nämndspecifika kontrollpunkter:  

1. Debiteras brukare, inom äldreomsorgen, enligt fastställd taxa? 

2. Följs rutinerna vid avvikelserapportering enligt Lex Sarah? 

3. Upprättas rehabiliteringsplaner enligt gällande rutiner? 

Förslaget har föregåtts av en riskanalys i förvaltningens ledningsgrupp, där 

risker och tänkbara kontrollpunkter har inventerats, kvantifierats och 

prioriterats. 

Planen anger också hur de kommungemensamma kontrollpunkterna från den 

kommunövergripande planen ska följas upp: 

1. Följs gällande lagstiftning och interna riktlinjer vid diarieföringen? 

2. Följs gällande lagstiftning och interna riktlinjer vid direktupphandling? 

Intern kontroll ska ses som ett verktyg för att styra och utveckla verksamheten 

så att lagar, förordningar och övriga föreskrifter följs, men också så att de av 

fullmäktige fastställda målen för verksamhet och ekonomi nås. Intern kontroll 

handlar därmed om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att säkra att 

det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 29 november 2016. 

Protokoll från Au den 21 december 2016 § 78. 

____________ 

  

Beslutet skickas till  

Förvaltningschefen 

Områdeschefen 

Ekonom 

Kommunstyrelsen, för kännedom  
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§ 11 Von 2015/ 4 

Val – ersättare i arbetsutskottet 

Beslut  

Vård- och omsorgsnämnden väljer på förslag av ordförande Åsa Bergkvist (S), 

Monica Utter (MP) till ersättare i arbetsutskottet. 

Beskrivning av ärendet 

Val av ersättare i arbetsutskottet efter Warren Willey (MP) till och med den 31 

december 2018. 

                       

Beslutet skickas till  

Vald 
Arbetsutskottet 
Förtroendemannaregistret 
Personalenheten 
Akten 
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§ 12  

Information från förvaltningen 

- Budget 2017 

- Projektering för en ny gruppbostad för LSS i kvarteret Tjädern 

- Målaktiviteter 2016 

- Enhetschefer för nya kostenheten 
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§ 13  

Information från ordförande 

- Utbildningsdagar och nämnden 28/2 och 1/3.  
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§ 14  

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut  

Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten. 

Beskrivning av ärendet 

Vård- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, 

ordförande och tjänstemän enligt en av vård- och omsorgsnämnden antagen 

delegationsordning. Dessa beslut ska 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 delegation. 

Under 2017 har delegationsbeslut fattats enligt vård- och omsorgsnämndens 

delegationsordning från den 4 juni 2003 § 65. 

1. Arbetsutskottet 

* -AU 2016-12-21 § 71-78 

2. Biståndsbeslut 

* december 2016 

3. Förvaltningschef 

- Kurser 

* Heltid  

* Migration, integration, barn och familjer 

- Övriga  

4. Områdeschef 

- 

5. Områdeschefer och enhetschefer 

* ledighetsansökan 

* enskild angelägenhet 

* tjänstledighet 

* fackligt/politiskt förtroendeuppdrag 

* önskad sysselsättningsgrad  

h) Anställningsavtal 
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6. Fonder 

* Fördelning av fondmedel från Hellbackens donation 2106 

__________ 

Beslutet skickas till 

Akt 
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§ 15  

Redovisning av meddelanden 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelandena. 

Beskrivning av ärendet 

1) Von 2016/416 

Svar på revisionsrapporten om granskning av integration och mångfald – 

uppföljning av tidigare granskning.  

2) Von 2016/417 

Budget 2017 med ekonomisk plan för 2018-2019  

3) Von 2016/418 

Taxor 

4) Von 2016/419 

Generella beslut. 

5) Von 2016/420 

Remiss av allmänna lokala ordningsföreskrifter. 

6) Von 2016/432 

Omfördelning av beviljade medel ur tillfälligt stadsbidrag för mottagande av 

flyktingar. 

7) Von 2016/30 

Hjälpmedelsnämnden s protokoll från 2016-12-08 § 49-59 

8) Von 2016/111 

Patientnämndens protokoll från 2016-12-06 § 86-104 

9) Von 2016/431 

Revidering av riktlinjer för rehabilitering. 

10)Von 2015/4 

Meddelande från Kf avsägelse från Warren Willey i Von 2016-12-19 protokoll § 

223 

11) Von 2015/4  

Meddelande från Kf val av ledamöter till Von 2016-12-19 protokoll § 235 

12) Von 2015/4 

Meddelande från Kf val av ersättare till Von 2016-12-19 protokoll § 240 

13) Von 2017/4  

Meddelande: Skydd för visselblåsare, Cirkulär 16:66 

14) Von 2017/4  

Meddelande: Turordning vid arbetsbrist, Cirkulär 16:67 
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15) Von 2017/4  

Meddelande: Ändring i diskrimineringslagen, Cirkulär 16:68 

16) Von 2017/4 

Meddelande: Huvudöverenskommelse lön och överenskommelse, Cirkulär 

16:69 

17) Von 2016/174-73 

Riskfaktorer, avvikelser, beviljade larm 2016. 

 

  

Beslutet skickas till 

Akt 

 

 

 


