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Ärendelista

Förändring av dagordningen 3
Budgetuppföljning 2019 2019/3 4 - 5

Budget 2020 2019/128 6 - 7

Vård- och omsorgsnämndens rapport 
angående antal beslut om bistånd som 
inte har verkställts 2019

2019/2 8 - 9

Sjukfrånvaro 2019 2019/92 10
Information från förvaltningen 11
Information från ordförande 12
Delegationsbeslut 2019 2019/6 13 - 14

§ 27
§ 28
§ 29
§ 30

§ 31
§ 33
§ 34
§ 35
§ 36

Meddelanden 2019 till vård- och 
omsorgsnämnden

2019/7 15 - 16

2



Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-03-27

Vård- och omsorgsnämnden

§ 27

Ändring i föredragningslistan

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner ändringen i föredragningslistan.

Beskrivning av ärendet
Följande ärende tas bort från föredragningslistan:

-  Taxor och avgifter.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-03-27

Vård- och omsorgsnämnden

§ 28 Dnr 2019/3

Budgetuppföljning 2019

Beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna 

budgetuppföljningen för perioden januari-februari 2019.

2. Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att fortlöpande 
under året redovisa åtgärder för att uppnå en budget i balans.

Beskrivning av ärendet
Intäkter
Periodens intäkter visar ett plus mot budget på 2,7 mnkr. Då har vi bokat upp 
förväntade intäkter för den statliga assistansersättningen.
Prognosen för helåret är ett plus på 0,5 mnkr.
Kostnader
Periodens kostnader överskrider budget med 9,6 mnkr. Överskridandet finns i 
sin helhet inom personalområdet och har några huvudförklaringar: dels 
förseningar i arbetet med att återställa bemanningen till tidigare nivå efter förra 
årets stimulansbidrag, dels oväntat höga kostnader kopplade till jul- och 
nyårshelgen som föll ut på januari- och februarilönen (semesteruttag, vikarier 
och storhelgstillägg) och dels upplupna löner till följd av förändringar i 
personalskulden till de anställda. 
Prognosen för helåret är att kostnaderna överskrider den budgeterade nivån 
med 2,5 mnkr. Visserligen väntas överskridandet för januari-februari successivt 
minska under året i takt med att främst planerade åtgärder enligt strukturplanen 
genomförs samt att nämnda förändring av personalskulden väntas gå mot noll 
mot årets slut. Men enligt nulägets bedömning krävs ytterligare åtgärder för att 
nå en budget i balans.
Investeringar
Under januari-februari har vi inte genomfört några investeringar, men vi räknar 
med att under kvarvarande del av året upparbeta hela 2019 års anslag på 1,750 
mnkr. 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 7 mars 2019.

2. Protokoll från arbetsutskottet § 12 den 13 mars 2019. 
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Behandling
Åke Henriksson (S) föreslår att vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i 
uppdrag att fortlöpande under året redovisa åtgärder för att uppnå en budget i 
balans.

Åsa Bergkvist yrkar bifall till Åkes förslag.

Ordförande frågar om vård- och omsorgsnämnden kan besluta enligt 
arbetsutskottets förslag. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna 
budgeten uppföljningen.

Ordförande frågar om vård- och omsorgsnämnden vill göra ett tillägg till 
beslutet och besluta enligt Åkes förslag. Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
enligt Åkes förslag.

______

Beslut skickas till
Akt
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-03-27

Vård- och omsorgsnämnden

§ 29 Dnr 2019/128

Budget 2020

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen om förvaltningens förslag 
till verksamhetsplan och budget för 2020.
Förvaltningen begär totalt 581 885 tkr för budget 2020. 

Beskrivning av ärendet

Driftbudget
Förvaltningen har upprättat ett förslag till budget 2020 med totalt belopp på 
581 885 tkr.

I förslaget ingår uppräkningar enligt anvisningar, behov av förbättringsåtgärder 
och verksamhetsförändringar och åtgärder enligt strukturplanen.

I verksamhetsplanen beskrivs förvaltningens behov av förändringar, 
konsekvenser av förändringarna och uppföljning/utvärdering av åtgärder.

Investeringsbudget
Investeringsbudgeten fastställdes i budgetarbetet 2018 och gäller för åren 2019- 
2023. Inför budget 2020 ska investeringarna kompletteras med anslag för 2020-
2024 inklusive eventuella korrigeringar för 2020-2023.

Vård- och omsorgsnämnden har en investeringsbudget på 2 000 tkr för varje år 
under perioden 2020-2023.  Investeringsbudgeten behöver inte korrigeras för 
den perioden. Förvaltningen kompletterar investeringsbudgeten med anslag på 
2 000 tkr även för år 2024.

Målaktiviteter
Efter beslut i fullmäktige och kommunstyrelsen finns en vision, 3 strategiska 
målområden, 5 kommunövergripande verksamhetsmål och 18 resultatmått med 
målvärden. Dessa gäller sedan verksamhetsåret 2016.

Kommunens målstyrning bygger på förutsättningen att de övergripande målen 
kan nås när hela organisationen hjälper till och bidrar utifrån vars och ens roll 
och förutsättningar. Inför år 2020 ska därför varje förvaltning för vart och ett 
av de 18 måtten ange minst en och högst tre så kallade målaktiviteter som de 
ska arbeta med under året. 
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Aktiviteterna ska väljas utifrån kriteriet att de ska bidra till att 
kommunfullmäktiges mål och  resultatmått för år 2020 ska nås. 

I verksamhetsplanen framgår vilka målaktiviteter vård- och 
omsorgsförvaltningen kommer arbeta med under 2020.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad den 24 mars 2019.

Behandling
Åsa Bergkvist yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

______

Beslut skickas till
Akt

7



Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-03-27

Vård- och omsorgsnämnden

§ 30 Dnr 2019/2

Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal 
beslut om bistånd som inte har verkställts 2019

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. 
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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 28 februari 2019.

Statistikrapport den 28 februari 2019
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 1 2 3

 Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader.

Beslut om Antal
LSS – gruppbostad 3

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)

LSS – 
gruppbostad

2018-06-15  261 M 1

LSS – 
gruppbostad

2018-08-23  192 M 1

LSS – 
gruppbostad

2018-10-04  150 K 1

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad den 1 mars 2019.

2. Protokoll från arbetsutskottet 1 14 den 13 mars 2019.

______

Beslut skickas till
Kommunfullmäktige
Akt

9



Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-03-27

Vård- och omsorgsnämnden

§ 31 Dnr 2019/92

Sjukfrånvaro 2019

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen för januari 2019. 

Beskrivning av ärendet
Redovisningen 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 och diagram daterat den 26 februari 2019.

2. Protokoll från arbetsutskottet § 15 den 13 mars 2019.

______

Beslut skickas till
Akt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-03-27

Vård- och omsorgsnämnden

§ 33 Dnr 2019/9

Information från förvaltningen
 Eva Björsland tillträder sin tjänst den 6 maj.
 Förlängt den tillfälliga organisationen till och med 31 maj.
 Kvarngatan
 Demensteamet
 Anpassning av särskilda boende platser
 Earth week

______

Beslut skickas till
Akt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-03-27

Vård- och omsorgsnämnden

§ 34 Dnr 2019/8

Information från ordförande
 Arbetsmiljöverket
 Verksamhetsbesök på enheten för bistånd och anhörigstöd. 

______

Beslut skickas till
Akt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-03-27

Vård- och omsorgsnämnden

§ 35 Dnr 2019/6

Delegationsbeslut 2019

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegations besluten.

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.

1. Arbetsutskottet 
    AU 2019-03-13 § 12- 17

2. Biståndsbeslut
    2019-02-01-29—2019-02-25

3. Förvaltningschef
    Kurser

  - Upptäck våldet

  - Ett fall framåt – om fall och fallprevention för äldre människor

  - Samverkan vid sjukskrivning 

  - Intraphone

  - Biståndshandläggare i fokus

  - SIP -utbildning 

4. Områdeschef 
  - Fördelning av arbetsuppgifter inom arbetsmiljöområdet/retur
  - Förordnanden

5. Områdeschefer och enhetschefer
    Ledighetsansökan

   - enskild angelägenhet

   - tjänstledighet

   - fackligt/politiskt förtroendeuppdrag
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   - önskad sysselsättningsgrad 

6. Övriga
 -     
7. Anställningsavtal
 - 125 st

8. Fonder
Inga aktuella 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad den 19 mars 2019

______

Beslut skickas till
Akt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-03-27

Vård- och omsorgsnämnden

§ 36 Dnr 2019/7

Meddelanden 2019 till vård- och omsorgsnämnden

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelandena.

Beskrivning av ärendet
1. VON 2019/93

HOA-Priset.

2. VON 2017/63
Rapportering av målaktiviteter  och ekonomi för 2018 – Tillfälle 4

3. VON 2018/213
Dom från Förvaltningsrätten – Avslår överklagandet som gäller särskilt 
boende.

4. VON 2019/87
Synpunkter på verksamheten, samt svar på synpunkterna.

5. VON 2019/106
Arbetsmiljöverket/ Ett hållbart arbetsliv är lönsamt för alla.

6. VON 2019/107
Hjälpmedelsnämnden 2019-01-31 § 1-12 

7. VON 2019/117
Fastställande av uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad för 
kommunalråden

8. VON 2018/87
Patientnämndens protokoll 2018-12- § 105-126

9. VON 2019/118
Patientnämndens protokoll 2019-02 § 1-21 

10. VON 2019/119
Slutversion analysrapport Delaktighet Information

11. VON 2019/82
Dom från Förvaltningsrätten -  Avslår överklagandet som gäller 
föreningsstöd.
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Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad den 15 mars 2019.

Behandling
Ärendets behandling

______

Beslut skickas till
Akt
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