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Sammanträdesdatum 

2017-06-26 
 

 

  
 
Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, 14.15 – 16.10 

Beslutande ledamöter 

 
Bergkvist Åsa (S) 

Handegard Lars (V)  

Tomtlund Torbjörn (M) 

Grahn Gunnar (S) 

Svensson Carl-Johan (S), tjänstgörande ersättare 

Persson Mats (SD) § 67 

Lindgren Leif (C) 

Falk-Thomsen Christina (S) 

Långström Rolf (L) 

Utter Monika (MP) 

Krainer Ann-Katrin (SD) 

Trygg Fredrik (SD) tjänstgörande ersättare § 69 - 74 

 

 

Ej beslutande ersättare Kerpeten Bülent (S) 

Ekström Berndt (M) 

Henriksson Åke (S) 

Knifström Aron (MP) 

Trygg Fredrik (SD) § 67-68 

Övriga närvarande Tjänstemän 

Karlsson Margareta, Förvaltningschef 

Vestergaard Cecilia, Områdeschef 

Flodström Backlund Cathrine, Verksamhetsutvecklare § 67 - 68 

Holm Thomas, Ekonom § 67- 68 

Engberg Åsa, Förvaltningssekreterare 

Övriga 

 

 

Underskrifter 

 Sekreterare  Paragrafer § 67 - 74 

 Åsa Engberg  

 Ordförande   

 Åsa Bergkvist  

 Justerande   

 Christina Falk Thomsen   

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2017-06-26 Paragrafer § 67 - 74 

Datum då anslaget sätts upp 2017-07- Datum då anslaget tas ned 2017- 07 

Förvaringsplats för protokollet Protokollet förvaras på förvaltningens kansli 

 

Underskrift   
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§ 67 Dnr 2017/2 - 04 

Budgetuppföljning januari – maj 2017 

Beslut  

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljningen för 

januari-maj 2017. 

Beskrivning av ärendet 

I redovisningen för januari-maj visar förvaltningen ett ekonomiskt överskott på 

5 198 tkr inkl. kostverksamheten.  

Från och med 1 januari 2017 ska enligt beslut från kommunfullmäktige 

kommunens kostverksamhet organiseras under Vård- och omsorgsnämnden. 

Kostenheten visar ett överskott för perioden på 1 623 tkr. 

I 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 3 423 tkr för perioden januari-maj 2017. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 14 juni 2017. 

Protokoll från AU den 14 juni 2017 § 36. 

 

  

Beslut skickas till 

Stöd- och styrningsförvaltningen, ekonom 
Akt 
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§ 68 Dnr 2017/220 - 04 

Budgetförslag 2018 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till 

budget för 2018. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till 

investeringsbudgeten 2018-2022. 

3. Vård och omsorgsnämnden beslutar godkänna förvaltningens förslag till 

målstyrning- och verksamhetsplan. 

Reservationer mot förslaget till målstyrning- och verksamhetsplan lämnas in av 

Torbjörn Tomtlund (M), Ann- Katrin Krainer (SD), Leif Lindgren (C), Rolf 

Långström (L). 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningen har upprättat ett förslag till budget 2018 med totalt belopp på 

587 307 tkr, varav kostverksamheten 62 347 tkr. 

I förslaget ingår verksamhetsförändringar på 20 500 tkr varav 

kostverksamheten 10 035 tkr. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 21 juni 2017. 

Protokoll från AU den 14 juni 2017 § 37. 

Behandling 

Under behandling av målstyrning- och verksamhetsplan yrkar Torbjörn 

Tomtlund på att vård- och omsorgsnämnden ska ha ett mål: Andra aktörer och 

under resultatmått lägga till: 2 % ska drivas av annan aktör, under 

kommunövergripande målet en tillväxt kommun.   

Lars Handegard yrkar avslag till Torbjörn Tomtlunds förslag och yrkar bifall till 

förvaltningens förslag. 

Carl- Johan Svensson yrkar bifall till Lars Handegards förslag. 

Åsa Bergkvist yrkar avslag till Torbjörn Tomtlunds förslag, bifall till 

förvaltningens förslag. 

Ann-Katrin Krainer yrkar bifall till Torbjörn Tomtlunds förslag. 
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Monika Utter yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Rolf Långström yrkar bifall till Torbjörn Tomtlunds förslag. 

Leif Lindgren yrkar bifall till Torbjörn Tomtlunds förslag. 

Ordförande ställer förvaltningens förslag mot Torbjörn Tomtlunds förslag, 

och finner att nämnden godkänner förvaltningens förslag. 

Reservationer mot förslaget till målstyrning- och verksamhetsplan lämnas in av 

Torbjörn Tomtlund (M), Ann- Katrin Krainer (SD), Leif Lindgren (C), Rolf 

Långström (L). 

  

Beslut skickas till 

Kommunfullmäktige 
Stöd- och styrningsförvaltningen, ekonom 
Akt 
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§ 69 Dnr 2017/1 

Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal 

beslut som inte har verkställts till och med dem 31 

maj 2017. 

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 maj 2017.  
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Statistikrapport den 31 maj 2017 
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 

1 0 1 1 

 

Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader. 

Beslut om Antal 

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 – 
lägenhet 

2017-01-16   135 M 1 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 1 juni 2017. 

Protokoll från AU den 14 juni 2017 § 38 

 

  

Beslut skickas till 

Kommunfullmäktige 
Akt  
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§ 70 Dnr 2017/3 - 02 

Månadsrapport för maj 2017 om sjukfrånvaro, vård- 

och omsorgsförvaltningen. 

Beslut  

Vård- och omsorgsnämnden noterar redovisningen av sjukfrånvaron för maj 

2017. 

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. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 20 juni 2017. 

 

  

Beslut skickas till 

Stöd- och styrningsförvaltningen, personal 
Akt 
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§ 71  

Information från förvaltningen 

Beslut  

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen. 

Beskrivning av ärendet 

 Semestervikarierna är nu ute och det finns personal på alla vikariat. 

 Kommunutvecklarna har varit till förvaltningen för att få information 

om vad man jobbar med inom vård- och omsorg 

 Margareta ska träffa landstinget angående närsjukvårdsteam. 
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§ 72  

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. 

Beslutsunderlag 

1. Arbetsutskottet 

- Au 2017-06-14 § 34-39  

2. Biståndsbeslut 

- Maj 2017 

3. Förvaltningschef 

Kurser 

- Öppna jämförelser 

-  Äldreomsorgsdagarna 

-  UhC- Dagen 

 

4. Områdeschef  

- Fördelning av arbetsuppgifter inom arbetsmiljöområdet/retur 

- Förordnanden 

5. Områdeschefer och enhetschefer 

Ledighetsansökan 

- enskild angelägenhet 

- tjänstledighet 
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- fackligt/politiskt förtroendeuppdrag 

- önskad sysselsättningsgrad  

 

6. Övriga 

- - Beslut om boende enligt kap. 4 § 1 SoL  (Socialtjänstlagen).  

7) Anställningsavtal  

- 414 stycken. 

8) Fonder 

 

  

Beslut skickas till 

Akt 
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§ 73  

Redovisning av meddelande 

Beslut  

Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden. 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att förvaltningschefens redovisning till 

Kommunstyrelsen läggs till i redovisningen av meddelanden och skickas ut. 

Beskrivning av ärendet 

A) Dnr Von 2017-193  

     Underrättelse och begäran om handling, samt yttrande.  

B) Dnr Von 2017/19 

     Meddelande från IVO, gällande tillsyn på barn- och ungdomsboende. 

C) Dnr Von 2017/202 

     Personalrepresentation i nämnd. 

D) Dnr Von 2017/73 

     Protokoll hjälpmedelsnämnden 18 maj 2017 § 19-30. 

E) Dnr Von 2017/137 

     Protokoll patientnämnden 11 april 2017 § 27-52. 

F) Dnr Von 2017/219 

     Yttrande över bildandet av regionkommun i Dalarna ” Region Dalarna   

     2019”.  

G) Dnr Von 2017/220 

     Fastställande av budgetramar 2018. 

H) Dnr Von 2017/135 

     Protokoll från kommunala handikapprådet 18 maj 2017. 

 I) Dnr Von 2017/ 2 

     Inrapporterat till Kommunstyrelsen 

Behandling 

Ordförande lägger förslaget att förvaltningschefens redovisning till 

Kommunstyrelsen läggs till i redovisningen av meddelanden och skickas ut. 

Vård- och omsorgsnämnden bifaller förslaget. 
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Beslut skickas till 

Vård- och omsorgsnämnden 

Akt 
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§ 74  

Sommarhälsning 

Nämnden vill tacka alla medarbetare och önska en trevlig 

sommar. 

 

  

Beslut skickas till 

Områdeschefer 
Enhetschefer 


