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Vård- och omsorgsnämnden 
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Sida 

1(15) 

Sammanträdesdatum 

2017-12-20 
 

 

  
 
Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset klockan 14.15 – 15. 00 

Beslutande ledamöter 

 
Bergkvist Åsa (S) 

Handegard Lars (V)  

Grahn Gunnar (S) 

Långström Rolf (L) 

Monika Utter(MP) 

Svensson Carl-Johan (S), tjänstgörande ersättare för Christina Falk Thomsen 

Ekström Berndt (M), tjänstgörande ersättare för Torbjörn Tomtlund  

Källman Sven-Erik (S), tjänstgörande ersättare för Åke Henriksson 

Gylling Rose-Marie (BOP), tjänstgörande ersättare för Leif Lindgren 

Karlsson Mari (SD), tjänstgörande ersättare för Mats Persson 

Trygg Fredrik (SD), tjänstgörande ersättare för Ann- Katrin Krainer 

 

 

Ej beslutande ersättare Knifström Aron (MP) 

Andersson Britt- Marie (S) 

 

Övriga närvarande Tjänstemän 

Karlsson Margareta, Förvaltningschef 

Holm Thomas, Ekonom § 115 - 119 

Engberg Åsa, Förvaltningssekreterare 

Övriga 

Langén Marko, Kommunal 

 

Underskrifter 

 Sekreterare  Paragrafer § 115 - 124 

 Åsa Engberg  

 Ordförande   

 Åsa Bergkvist  

 Justerande   

 Sven- Erik Källman   

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2017-12-20 Paragrafer § 115 - 124 

Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  

Förvaringsplats för protokollet Protokollet förvaras på förvaltningens kansli 

 

Underskrift   
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Ärendelista 
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Fastställande av plan för intern kontroll 2018 ............................................ 4 

§ 117 Dnr Von 2017/3 - 02 

Månadsrapport för oktober 2017 om sjukfrånvaron för vård- och 

omsorgsförvaltningen .................................................................................... 6 

§ 118 Dnr Von 2017/1 

Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal beslut om bistånd 

som inte har verkställts till och med den 30 november 2017. .................. 7 

§ 119 Dnr Von 2017/62 

Val av ersättare i arbetsutskottet ................................................................. 9 

§ 120 
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§ 121 
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§ 122 Dnr Von 2017/126 

Redovisning av delegationsbeslut .............................................................. 12 
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§ 115 Dnr Von 2017/2- 04 

Budgetuppföljning januari – november 2017 

Beslut  

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljningen för 

perioden januari-november 2017. 

Beskrivning av ärendet 

I redovisningen för januari-november visar förvaltningen ett ekonomiskt 

överskott på 792 tkr inklusive kostverksamheten.    

I bilaga 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 10 070 tkr för perioden januari-november 2017. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 11 december 2017. 

§ 70 Au-protokoll från den 113 december 2017. 

 

  

Beslut skickas till 

Stöd- och styrning, ekonom 
Akt 
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§ 116 Dnr Von 2017/128 

Fastställande av plan för intern kontroll 2018 

Beslut  

Vård- och omsorgsnämnden fastställer plan för intern kontroll 2018. 

Beskrivning av ärendet 

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår en plan för intern kontroll år 2018. 

Planen omfattar följande nämndspecifika kontrollpunkter:  

1. Säkerställer biståndshandläggarna att beviljade bistånds förlängs/avslutas i tid så att 

den enskilde inte blir utan insatser? 

2. Har vikarier anställda >720 dagar fått information om sin lagliga rätt till 

tillsvidareanställning? 

Förslaget har föregåtts av en riskanalys i vård- och omsorgsförvaltningens 

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. Bedrivs det systematiska säkerhetsarbetet med risk- och sårbarhetsanalyser enligt 

gällande styrdokument? 

2. Följs den grafiska profilen? 

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 16 oktober. 

§ 72 Au-protokoll från den 13 december 2017. 

  

Beslut skickas till 

Förvaltningschef 
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Områdeschef 
Enhetschef för biståndshandläggare 
Enhetschef för bemanningsenheten  
Verksamhetsutvecklare 
Kommunstyrelsen för kännedom 
Verksamhetscontrollern för kännedom 
Revisorerna för kännedom 
Akten 
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§ 117 Dnr Von 2017/3 - 02 

Månadsrapport för oktober 2017 om sjukfrånvaron 

för vård- och omsorgsförvaltningen 

Beslut  

Vård- och omsorgsnämnden noterar redovisningen av sjukfrånvaron för 

oktober 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 år. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 28 november 2017. 

§ 73 Au-protokoll från den 13 december 2017. 

  

Beslut skickas till 

Stöd- och styrning, personalenheten 
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§ 118 Dnr Von 2017/1 

Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal 

beslut om bistånd som inte har verkställts till och 

med den 30 november 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 30 

november 2017. 
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Statistikrapport den 30 november 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 

2 1 1 2 

 

Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader. 

Beslut om Antal 

Äldreboende - lägenhet 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 - 
lägenhet 

2017-07-18 135 M 1 

Äldreboende - 
lägenhet 

2017-08-24   98 K 1 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 1 december 2017. 

§ 74 Au-protokoll från den 13 december 2017. 

  

Beslut skickas till 

Kommunfullmäktige 
Akt 
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§ 119 Dnr Von 2017/62  

Val av ersättare i arbetsutskottet 

Beslut  

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att välja Carl- Johan Svensson till ersättare 

i vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott. 

Beskrivning av ärendet 

Som ersättare till arbetsutskottet föreslås Carl- Johan Svensson, efter Monika 

Åhlén (S) som avsagt sig uppdraget, tom 31 december 2018. 

  

Beslut skickas till 

Vald 
Förtroendemannaregistret 
Personalenheten 
Akten 
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§ 120   

Information från förvaltningen 

 Just nu pågår ett intensivt arbeta att fördela budgeten till alla 

verksamheter. 

 Bokslutet för 2017 jobbas det med. 

 Julklapparna till all personal delas ut.  

 Planeringen av personal inför storhelgerna, samt lite uppmuntran med 

frukt och godis till de som jobbar. 
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§ 121  

Information från ordförande 

 Från 1 januari 2018 kommer allt som rör vård- och omsorgsnämnden 

att skickas via den mailadress som tilldelats er i samband med era 

uppdrag. 
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§ 122 Dnr Von 2017/126 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovinngen 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 2017-12-13 § 70-75 

2. Biståndsbeslut 

   - November 

3. Förvaltningschef 

Kurser 

- Pengar, kvaliteten och omsorgen i särskilt boende 

- Förskrivning av inkontinenshjälpmedel 

- Samverkansutbildning 

 

5. Områdeschefer och enhetschefer 

Ledighetsansökan 

- enskild angelägenhet 

- tjänstledighet 

- fackligt/politiskt förtroendeuppdrag 

- önskad sysselsättningsgrad  

 

6. Övriga 
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- Föreningsstöd 2018  

7. Anställningsavtal  

107 stycken. 

8. Fonder 

 

  

Beslut skickas till 

Akt 
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§ 123 Dnr Von 2017/127 

Redovisning av meddelanden 

Beslut  

Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelandena. 

Beskrivning av ärendet 

A) Dnr Von 2017/62 

     Meddelande från KF 2017-11-27, Val av ledamot till vård- och   

     omsorgsnämnden   

B) Dnr Von 2017/62 

     Meddelande från KF 2017-11-27, Val av ersättare till vård- och   

     omsorgsnämnden   

C) Dnr Von 2017/171 

     Lex Maria, IVO avskriver ärendet. 

  

Beslut skickas till 

Akt 
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§ 124  

Vård- och omsorgsnämnden skickar en jul- och 

nyårshälsning till alla medarbetare inom vård och 

omsorg. 

Vård- och omsorgsnämnden önskar alla medarbetare 

en God Jul och ett gott nytt år  

Samt ett stort tack för ett bra utfört arbete under 2017. 

 

 

 

  


