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§ 10  

Ändring i föredragningslistan 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner förändringen. 

Beskrivning av ärendet 

Följande ärende läggs till på föredragningslistan 

- Habiliteringsersättning 

- Sjuksköterskeorganisationen 
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§ 11 Dnr Von 2017/2 - 04 

Bokslut 2017 

Beslut  

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna bokslutsrapporteringen för 

2017. 

Beskrivning av ärendet 

I redovisningen av bokslutet för 2017 redovisas ett överskott på 14 179 tkr. Det 

motsvarar ca 2,5 % av nämndens budget. Förvaltningens har under året fått 

stimulansbidrag för ökad bemanning inom äldreomsorgen med 7 600 tkr. 

Förvaltningen har också en fordran mot Försäkringskassan för utförd personlig 

assistans på 5 400 tkr. Arbetet med att verksamhetsanpassa personalens 

arbetsscheman har gjort att personal-kostnaderna slutade på 4 350 tkr lägre än 

budgeterat. 

I bilagan har förvaltningen redovisat en bokslutspost för kompensation av 

kapitalkostnader med 249 tkr. Med kompensation för kapitalkostnader som inte 

finns med i redovisningen blir resultatet för vård- och omsorgsnämnden 2017 

ett överskott på 14 428 tkr. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 9 februari 2018. 

§ 10 Arbetsutskottet den 14 februari 2018. 

 

  

Beslut skickas till 

Stöd- och styrning, ekonom 
Akt 
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§ 12  

Internbudget 

Beslut  

Vård- och omsorgsnämnden noterar den muntliga informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Fördelningen av internbudgeten fortgår.  

 

  

Beslut skickas till 

Akt 
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§ 13 Dnr Von 2017/118 

Rekommendation Kvalitet i särskilt boende för äldre 

nattetid. 

Beslut  

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta rekommendationen, SKL: 

meddelande nr 3/2017, Kvalitet i särskilt boende. 

Beskrivning av ärendet 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vid sammanträde 

den 20 januari 2017 beslutat att rekommendera Sveriges kommuner att fatta 

beslut om att anta rekommendationen, Kvalitet i särskilt boende, i syfte att 

stärka utveckling och kvalitet på särskilda boenden för äldre nattetid.  

Bakgrunden är att regeringen våren 2016 avslog Socialstyrelsens förslag till 

bemanningsföreskrifter för särskilt boende för äldre. Socialstyrelsens uppdrag 

med föreskrifterna var att säkerställa en trygg individanpassad omsorg samt 

försäkra sig om att det på särskilda boenden för äldre skulle finnas personal 

dygnet runt som utan dröjsmål kunde hjälpa äldre. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutade, 2017-05-24 att föreslå kommun-

styrelsen att anta rekommendationen, SKL: meddelande nr 3/2017, Kvalitet i 

särskilt boende. 

Kommunstyrelsen återsände rekommendationen till vård- och omsorgs-

nämnden för beslut.  

Kommunstyrelsen konstaterade att digitalisering är en strategisk fråga för hela 

kommunen. Frågor om digitalisering kan inte endast hanteras separat inom en 

av kommuns olika verksamhetsområden utan behöver i stor grad samordnas. 

Det finns framför allt ett behov för kommunen att kraftsamla kring kommun-

gemensamma grundläggande förutsättningar som underlättar verksamhets-

utveckling genom digitala lösningar. Det handlar bland annat om att på en 

övergripande kommunnivå ta ansvar för ledning och styrning kring gemensam 

infrastruktur i form av bredband.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 8 februari 2018. 

§ 12 Arbetsutskottet den 14 februari 2018. 

 

  

Beslut skickas till 

SKL, (Sveriges kommuner och landsting) 
Kommunfullmäktige 
Akt 
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§ 14 Dnr Von 2018/26 - 73 

Korttidsplatser 

Beslut  

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att organisera förvaltningens 

korttidsplatser för avlösning och korttidsboende på Lagunen, Biskopsgården. 

Beskrivning av ärendet 

Vård och omsorgsförvaltningen tillhandahåller utifrån biståndsbeslut 

avlösningsplats till personer där make/maka behöver återhämtning. 

Avlösningen kan vara kontinuerlig eller vid enstaka tillfällen.  

Förvaltningen tillhandahåller även korttidsboende vid tillfällen där vi inte kan 

utföra beviljade insatser i hemmet. Det kan vara i väntan på hjälpmedel eller där 

personen tillfälligt har ett utökat vårdbehov som vi inte kan tillgodose i 

hemmet, vid akuta tillfällen när anhörig eller bostaden inte är tillgänglig/möjlig 

att bo i. 

Totalt för korttidsboende har förvaltningen idag 12 platser fördelade på 10 

platser på Lagunen och 2 på särskilda boendet Säfsgården. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 9 februari 2018. 

§ 13 Arbetsutskottet den 14 februari 2018. 

 

  

Beslut skickas till 

Områdeschef 
Enhetschef 
Akt 
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§ 15 Dnr Von 2017/85 - 73 

Internkontroll uppföljning plan 2017 

Beslut  

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner uppföljning av plan för intern   

    kontroll 2017. 

2. Återrapportering av kontrollpunkt 3 till arbetsutskottet under 3:e kvartalet  

    2018. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen fastställde i oktober 2016 en plan för kommunövergripande 

intern kontroll för 2017 med två gemensamma kontrollpunkter som alla 

nämnder och helägda bolag ska följa upp. 

Vård- och omsorgsnämnden har också fastställt en egen plan för intern kontroll 

2017, med specifika kontrollpunkter som också ska följas upp. 

Senast 20 februari 2018 ska nämnderna och bolagen till kommunstyrelsen 

rapportera sina uppföljningar av 2017 års planer och kontrollpunkter. 

I flertalet fall visar vård- och omsorgsförvaltningens uppföljning att det inte 

finns några anmärkningar, men det finns också några exempel på brister. 

Exempelvis finns brister i efterföljandet av rutinerna vid diarieföring, 

direktupphandling, rapporteringsskyldigheten vid avvikelser, debitering och 

upprättande av rehabiliteringsplaner. För de konstaterade bristerna har 

förvaltningen antingen redan vidtagit förbättringsåtgärder eller föreslår åtgärder 

att vidta under 2018. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 16 januari 2018. 

§ 14 Arbetsutskottet den 14 februari 2018 

 

  

Beslut skickas till 

Förvaltningschef 
Ledningsgrupp 
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Kommunstyrelsen för kännedom 
Verksamhetskontroller för kännedom 
Revisorerna för kännedom 
Akten 
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§ 16 Dnr Von 2017/185 

Remiss – Förslag till integrationspolicy 

Beslut  

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lämna nedanstående som svar på 

remissen. 

Beskrivning av ärendet 

Vård- och omsorgsnämnden har fått tillfälle att yttra sig över kultur och 

fritidsnämndens förslag till integrationspolicy. 

Förslaget till policy följer inte den av kommunstyrelsen beslutade riktlinjer för 

policydokument.  

”En policy anger kommunens förhållningssätt till något och anger vilka principer som bör 

prägla kommunen. Är kommunen positiv eller negativ till något? Policyn är oftast kort och 

har ett långsiktigt perspektiv. Den sträcker sig över flera förvaltningar och innehåller inte 

konkreta mål eller aktiviteter.  Policyn beslutas av fullmäktige. Den gäller tillsvidare, men 

ska aktualitets prövas minst en gång per mandatperiod”. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 8 februari 2018. 

§ 15 Arbetsutskottet den 14 februari 2018. 

 

  

Beslut skickas till 

Kultur- och fritidsförvaltningen. 
Akt 
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§ 17 Dnr Von 2018/1 - 73 

Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal 

beslut om bistånd som inte har verkställts 

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 januari 2018. 
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Statistikrapport den 31 januari 2018 

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 

0 0 0 0 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 1 februari 2018. 

§ 16 Arbetsutskottet den 14 februari 2018. 

 

  

Beslut skickas till 

Kommunfullmäktige 
Akt 
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§ 18 Dnr Von 2017/3 - 02 

Redovisning av sjukfrånvaron december 2017 

Beslut  

Vård- och omsorgsnämnden noterar redovisningen av sjukfrånvaron för 

december 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 21 januari. 

§ 17 Arbetsutskottet den 14 februari 2018. 

 

  

Beslut skickas till 

Stöd- och styrning, personalenheten 
Akt 
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§ 19   

Information från förvaltningen 

Beslut  

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen. 

- Calici, (vinterkräksjuka) kvar i verksamheten. 

- Internbudgeten. (572,2 milj kr)  

- Samverkan för trygg och effektiv utskrivning från hälso- och 

sjukvården. 

 

 
  



 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16(22) 

Sammanträdesdatum 

2018-02-28 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 20  

Information från ordförande 

Beslut  

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen 

- Yngve Gustavsson professor i geriatrik, kommer o föreläser den 13 

mars, ”Om det goda åldrandet myt eller verklighet ”. 

- Verksamhetsbesök under våren. Det kommer att bli på 

bemanningsenheten vid två tillfällen. 
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§ 21 Dnr Von 2018/7 

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 2018-02-14 § 10 - 20 

2. Biståndsbeslut 

Januari 2018 

3. Förvaltningschef 

Kurser 

BPSD – registret 

Informations- och dialogmöte IVO 

4. Områdeschef  

- Arbetsmiljöansvar 

5. Områdeschefer och enhetschefer 

Ledighetsansökan 

- enskild angelägenhet 

- tjänstledighet 

- fackligt/politiskt förtroendeuppdrag 

- önskad sysselsättningsgrad  
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6. Övriga 

Utlämnande av HSL journal 

7. Anställningsavtal  

 97 stycken. 

8. Fonder 

- 

  

Beslut skickas till 

Akt 
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§ 22 Dnr Von 2018/6  

Meddelanden 

Beslut  

Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden. 

Beskrivning av ärendet 

A) Dnr Von 2017/92 
     Beslut från IVO. 
 

B) Dnr Von 20178/30 – 77 

     Patientsäkerhetsberättelse. 

C) Dnr Von 2018/32 

     Svar på Motion – En arbetsgivare att lita på. 

D) Dnr Von 2017/62 

     Avsägelse från Linda Kardell Broman (M). 

E) Dnr Von 2017/90  

    Avslutsbrev från arbetsmiljöverket, gällande inspektionen av arbetsmiljön   

    för enhetscheferna inom LSS och socialpsykiatri.    

F) Dnr 2017/40 

     Beslut från IVO. 

G) Dnr Von 2018/50 

     Hjälpmedelsnämnden 2018-02-01 § 1-11. 

  

Beslut skickas till 

Akt 
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§ 23  

Habiliteringsersättning 

Beslut  

Vård- och omsorgsnämnden beslutar  
Att avslå yrkandet att rekvirera stimulansmedel. 
Att innan beslut fattas om att rekvirera medel eller inte, behöver frågan beredas 
av förvaltningen.  
Att ge förvaltningen i uppdrag att bereda ärendet.  
  

Reservation 

Lars Handegard (V) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Beskrivning av ärendet 

 
Lars Handegard (V) anmäler ett extra ärende med bakgrund av att: 

”Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2018 fördela medel till 

kommunerna i stimulansbidrag för habiliteringsersättning. Statsbidraget får an-

vändas av kommunerna i syfte att införa eller höja en låg dagpenning till dem som 

deltar i daglig verksamhet enlig LSS (habiliteringsersättning).” 

Behandling 

Lars Handegard (V) lägger följande yrkande: 

1. Att nämnden uppdrar till förvaltningen att rekvirera erhållna stimulansmedel 

för habiliteringsersättning i daglig verksamhet från socialstyrelsen. 

 2. Att nämnden uppdrar till förvaltningen att till nämndens nästa sammanträde 

i mars arbeta fram beslutsunderlag för införande av habiliteringsersättning i 

daglig verksamhet enligt LSS-beslut, finansierat med erhållna stimulansmedel 

samt införande av motsvarande ersättning till personer i likartad verksamhet 

enligt SoL-beslut finansierat från nämndens rambudget. 

Åsa Bergkvist (S), yrkar på: 
Avslag på att rekvirera stimulansmedel 
Att innan beslut fattas om att rekvirera medel eller inte behöver frågan beredas 
av förvaltningen.  
Att ge förvaltningen i uppdrag att bereda ärendet.  

Torbjörn Tomtlund (M) ställer sig bakom Åsas förslag 

Monika Utter (MP) ställer sig bakom Åsas förslag 
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Rolf Långström (L) ställer sig bakom Åsas förslag 

Ann- Katrin Krainer, Mari Björk Karlsson ställer sig bakom Lars förslag. 

Ordförande ställer de två förslagen emot varandra och finner att förslaget från 

(S) får majoritet. 

Reservation 

Lars Handegard (V) reserveras sig till förmån för eget förslag. 

  

Beslut skickas till 

Vård- och omsorgsförvaltningen 
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§ 24   

Sjuksköterskeorganisationen 

Behandling 

Rolf Långström(L) frågar hur det är med sjuksköterskorna och varför de inte 

stannar kvar i verksamheten? 

Förvaltningschefen informerar om att det nyss har införts en nya sjuksköterske-

organisation. Att det har anställts en ny enhetschef för sjuksköterskorna. Och 

att lönen ligger idag på mellan 27,500 – 33,300 kr.  

Önskemål att någon tjänsteman inom vård- och omsorgsförvaltningen kan 

komma och göra en föredragning för vård- och omsorgsnämnden om 

sjuksköterskeorganisationen och hur det ser ut med bemanning och om deras 

arbetsmiljö, samt vilka risker det finns ur ett brukar perspektiv. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


