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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-11-28

Vård- och omsorgsnämnden

§ 76 Dnr 2018/4

Budgetredovisningar per månad 2018

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljningen för 
januari-oktober 2018.

Beskrivning av ärendet
I redovisningen för perioden januari-oktober visar förvaltningen ett redovisat 
underskott på 6 005 tkr. 

Under korrigeringar av resultatet finns poster som ej är med i redovisningen 
januari-oktober. Förvaltningen har hos Socialstyrelsen erhållit medel för ökad 
bemanning inom äldreomsorgen med årsbelopp på drygt 7 400 tkr, vilket 
motsvarar 6 167 tkr för 10 månader. Med de poster som inte finns med i 
redovisningen januari-oktober beräknas nettoresultatet till ett överskott på  162 
tkr.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad den 13 november 2018.

2. § 63 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 14 november 2018.

______

Beslut skickas till
Akt
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-11-28

Vård- och omsorgsnämnden

§ 77 Dnr 2018/238

Kompetensutvecklingsplan 2019

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna kompetensutvecklings-
planen för 2019. 

Beskrivning av ärendet
Kompetensutvecklingsplanen är en förutsättning för att kvaliteten i 
verksamheterna systematiskt och fortlöpande ska kunna utvecklas och säkras. 
Vissa kompetensutvecklingar är ett krav från myndigheter såsom till exempel 
livsmedelshygien, förflyttningskunskap och brandutbildning.

Utöver årligt återkommande utbildningar riktas kompetensutvecklingsplanen till 
områden/yrkesgrupper där kompetensen behöver stärkas.

De utbildningar som kostnadsberäknats uppgår till ca 435 tkr. 
Personalkostnader, för de som beräknas gå utbildningarna, samt övriga 
omkostnader vid utbildningstillfällena beräknas uppgå till ca 4,1 mnkr. 

I beräkningen ingår inte kostnader för vikarier.

Ytterligare kostnader tillkommer även för kortare kurser och föreläsningar som 
ledningsgruppen beviljar vid varje enskilt tillfälle.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad den 4 september 2018.

2. § 64 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 14 november 2018.

______

Beslut skickas till
Områdeschefer
Enhetschefer
Handläggare för utbildningarna
Akt
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-11-28

Vård- och omsorgsnämnden

§ 78 Dnr 2018/59

Sjukfrånvaron 2018

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar redovisningen av sjukfrånvaron för 
september 2018.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av sjukfrånvaron för 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
1. Tjänsteskrivelse daterad den 5 november 2018.

2. § 65 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 14 november 2018.

______

Beslut skickas till
Akt
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-11-28

Vård- och omsorgsnämnden

§ 79 Dnr 2018/292

LSS- statistik 2018

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden tar del av och godkänner förvaltningens rapport 
om aktuell LSS-statistik.

Beskrivning av ärendet
Den 1 oktober 2018 ger Vård- och omsorgsnämnden LSS-insatser till 197 
personer, tillsammans är de beviljade 285 LSS-insatser.

Antalet personer som är beviljade personlig assistans enligt socialförsäkrings-
balken, SFB och som vård- och omsorgsnämnden är assistansanordnare för 
uppgår till 15 personer. Därutöver har ytterligare 33 personer i kommunen 
beviljad personlig assistans enligt SFB, men har en annan assistansanordnare än 
kommunen.

Antalet beslut per 
beviljad insats

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2018

9.2 
Personlig 
assistans

5 8 13 17 24 25 23

9.3
Ledsagarservice

12 16 13 12 11 10 12 10 9

9.4
Kontaktperson

51 64 64 60 61 57 66 62 54

9.5
Avlösarservice

10 10 4 2 2 2 1 2 7

9.6
Korttidsvistelse

24 22 11 15 13 9 13 14 18

9.7
Korttidstillsyn

12 13 12 11 12 7 6 7 5

9.8
Boende barn/ungdom

7 10 7 11 10 14 10 6 7

9.9
Bostad för vuxna

42 44 47 45 42 42 50 50 51
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

9.10
Daglig verksamhet

69 67 74 74 77 91 101 107 111

TOTALT 261 286 237 238 241 267 283 283 285

Antalet personer med 
beviljade LSS-beslut

2003 2005 2009 2011 2013 2015 2017 2018

Personkrets 1 98 108 112 111 125 146 155 164

Personkrets 2 11 12 13 16 19 16 16 15

Personkrets 3 39 45 23 21 15 20 23 18

TOTALT 148 165 148 148 159 182 194 197

Personkrets 1 - Personer med utvecklingsstörning, autism eller 
autismliknande tillstånd.

Personkrets 2 - Personer med betydande och bestående begåvningsmässiga 
funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder orsakad av
yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Personkrets 3 - Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska 
funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, 
som är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen 
och därför ger ett omfattande behov av stöd och service.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad den 15 oktober.

2. § 66 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 14 november 2018.

______

Beslut skickas till
Akt
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-11-28

Vård- och omsorgsnämnden

§ 80 Dnr 2018/1

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. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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 oktober 2018.

Statistikrapport den 31 oktober 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

2 1 1 2

 Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader.

Beslut om Antal
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 – 
lägenhet

2018-06-28 125 K 1

Äldreboende – 
lägenhet

2018-06-28 125 M 1

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad den 1 oktober 2018.

2. § 67 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 14 november 2018.

______

Beslut skickas till
Kommunfullmäktige
Akt
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-11-28

Vård- och omsorgsnämnden

§ 81 Dnr 2018/70

Information från förvaltningen

 Hemtjänstprojektet.

 Ett antal nya enhetschefer har rekryterats.

 Rekrytering av ny förvaltningschef är på gång, annons finns ute nu och 
sista ansökningstid är 16 december.

______

Beslut skickas till
Akt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-11-28

Vård- och omsorgsnämnden

§ 82 Dnr 2018/71

Information från ordförande
 Vård- och omsorgsnämnden har i sin ram fått 579 miljoner till 

verksamhet under 2019, men det finns sedan strukturförändringar som 
VoN har del i.

 Nya ledamöter väljs av Kommunfullmäktige den 17 december.
 Informationen som nämnden har fått tagit del av idag från våra 

verksamheter har varit lärande.
______

Beslut skickas till
Akt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-11-28

Vård- och omsorgsnämnden

§ 83 Dnr 2018/7

Delegationer som redovisas på nämnd 2018

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 2018 har delegationsbeslut fattats enligt vård- och omsorgsnämndens 
delegationsordning från den 4 juni 2003 § 65.

1. Arbetsutskottet 
  - Au 2018-11-14 § 63-68

2. Biståndsbeslut
   -  Oktober

3. Förvaltningschef
Kurser

  - ReachMee
  - Nätverk för ledare av heltidsprojektet

4. Områdeschef 
- Fördelning av arbetsuppgifter inom arbetsmiljöområdet/retur

- Förordnanden

5. Områdeschefer och enhetschefer
Ledighetsansökan

- enskild angelägenhet

- tjänstledighet

- fackligt/politiskt förtroendeuppdrag

- önskad sysselsättningsgrad 

6. Övriga
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- 

7. Anställningsavtal 
155 stycken.

8. Fonder
Inga aktuella 

______

Beslut skickas till
Akt
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-11-28

Vård- och omsorgsnämnden

§ 84 Dnr 2018/6

Meddelanden som redovisas på nämnd 2018

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelandena.

Beskrivning av ärendet
A) Dnr 2017/63
     Delårsrapport för perioden januari-augusti 2018.
B) Dnr 2017/83
     Svar på motion – Effektivare nyttjande av kommunägda lokaler
C) Dnr 2018/310
     Fastställande av plan för kommunövergripande intern kontroll 2019.
D) Dnr 2018/52
     Avslutsbrev från Arbetsmiljöverket.
E) Dnr 2018/172
     Dom från förvaltningsrätten.
F) Dnr 2017/62
    Avsägelse från Rolf Långström (L).

______

Beslut skickas till
Akt
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