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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2022-09-12 
 

  

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 50  Dnr 2021/1 

 

Budgetuppföljning januari – juni 2022 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner budgetuppföljningen för perioden 
januari till juni 2022. 

Beskrivning av ärendet 

Resultat 
I redovisningen för perioden januari-juni 2022 visar förvaltningen en negativ 
resultatavvikelse mot budget på 12,4 mnkr exkl. personalskuldsförändringen. 
Utan merkostnader med anledning av Covid-19 om 1,2 mnkr hade 
förvaltningen visat en negativ resultatavvikelse på 11,2 mnkr exklusive 
personalskuldsförändringen.  

För perioden är det redovisat en negativ kostnadsavvikelse på 10,6 mnkr 
avseende personalskuldförändringen för januari-juni. 

Resultat inklusive personalskuld visar en negativ avvikelse mot budget på 23 
mnkr. 

Intäkter 
Periodens intäkter visar en positiv avvikelse mot budget på 6,7 mnkr.   

Intäkter har bokats ner från balanskonton gällande  

- Äldreomsorgslyftet om 1,1 mnkr 

- Psykisk hälsa om 0,2 mnkr 

- Främja hållbart arbetsliv om 0,9 mnkr 

I avvikelsen som avser intäkter ingår även intäkt för sjuklönekostnader covid-19 
om 4,4 mnkr samt taxor och avgifter om 0,4 mnkr. 

Kostnader 
Periodens kostnader visar en negativ avvikelse mot budget på 30,0 mnkr inkl. 
personalskuld januari-juni 2022.  

Personalkostnaderna visar en negativ avvikelse på 9,5 mnkr exkl. personalskuld. 

Periodens totala kostnader exkl. den negativa avvikelsen för personalskuld om 
10,6 mnkr och exkl. kostnader för covid-19 på 5,6 mnkr visar en negativ 
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avvikelse på 13,5 mnkr varav de största avvikelserna finns inom hemtjänstens 
personalkostnader samt externa köp. 

Investeringar 
Under perioden har förvaltningen bokfört kostnader om 0,3 mnkr av årets 
investeringsbudget på 3 mnkr. Överförda medel från 2021 om 3,3 mnkr utökar 
den totala investeringsbudgeten 2022 till 6,3 mnkr.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelser med bilagor daterad 14 juli 2022. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Förvaltningsledningen 
Ekonomer 
Insidan 
Akt 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2022-09-12 
 

  

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 51  Dnr 2021/1 

 

Budgetuppföljning januari – juli 2022 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner budgetuppföljningen för perioden 
januari till juli 2022. 

Beskrivning av ärendet 

Resultat 
I redovisningen för perioden januari-juli 2022 visar förvaltningen en negativ 
resultatavvikelse mot budget på 14,5 mnkr exkl. personalskuldsförändringen. 
Utan merkostnader med anledning av Covid-19 om 1,6 mnkr hade 
förvaltningen visat en negativ resultatavvikelse på 12,8 mnkr exklusive 
personalskuldsförändringen.  

För perioden är det redovisat en positiv kostnadsavvikelse på 3,3 mnkr 
avseende personalskuldförändringen för januari-juli. 

Resultat inklusive personalskuld visar en negativ avvikelse mot budget på 11 
mnkr. 

Intäkter 
Periodens intäkter visar en positiv avvikelse mot budget på 6 mnkr.   

Intäkter har bokats ner från balanskonton gällande  

- Äldreomsorgslyftet om 1,2 mnkr 

- Främja hållbart arbetsliv om 0,9 mnkr 

- Stimulansmedel om 0,1 mnr 

I avvikelsen som avser intäkter ingår även intäkt för sjuklönekostnader covid-19 
om 4,4 mnkr samt taxor och avgifter om 0,5 mnkr. 

Kostnader 
Periodens kostnader visar en negativ avvikelse mot budget på 17,0 mnkr inkl. 
personalskuld januari-juli 2022.  

Personalkostnaderna visar en negativ avvikelse på 10,9 mnkr exkl. 
personalskuld. 
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Periodens totala kostnader exkl. den positiva avvikelsen för personalskuld om 
3,3 mnkr och exkl. kostnader för covid-19 på 6 mnkr visar en negativ avvikelse 
på 12,9 mnkr varav de största avvikelserna finns inom hemtjänstens 
personalkostnader samt externa köp. 

Investeringar 
Under perioden har förvaltningen bokfört kostnader om 0,4 mnkr av årets 
investeringsbudget på 3 mnkr. Överförda medel från 2021 om 3,3 mnkr utökar 
den totala investeringsbudgeten 2022 till 6,3 mnkr.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse med bilagor daterad 5 september 2022. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Förvaltningsledningen 
Ekonomer 
Insidan 
Akt 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2022-09-12 
 

  

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 52  Dnr 2021/1 

 

Budgetuppföljning januari – augusti 2022 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott noterar den muntliga 
redovisningen. 

Beskrivning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott tar den av den muntliga 
redovisningen. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Akt 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2022-09-12 
 

  

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 53  Dnr 2021/1 

 

Rapporteringstillfälle 3 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott noterar den muntliga 
informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott tar del av rapporten för 
rapporteringstillfälle 3, år 2022 muntligt. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Akt 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2022-09-12 
 

  

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 54  Dnr 2021/310 

 

Yttrande -  Missiv - inhyrd vårdpersonal 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar att lämna yttrandet för 
återremiss till förvaltningen för kompletteringar i ärendet.  

Beskrivning av ärendet 
Användandet av inhyrd vårdpersonal används idag i en så liten utsträckning 
som möjligt inom vård- och omsorgsförvaltningens sjuksköterskeorganisation. 
Utifrån den granskning som KPMG genomfört där revisionen ställt krav på 
yttranden framgår att de upplever att det saknas beslut från nämnd om 
dämpande åtgärder för att begränsa kostnadsutvecklingen. I Rapporten som 
KPMG skrivit gällande inhyrd vårdpersonal kan ses att kostnadsutvecklingen 
redan är dämpad i jämförelse med tidigare år. En strävan finns att ytterligare 
försöka dämpa kostnaderna för inhyrd vårdpersonal. Det är dock svårigheter att 
rekrytera sjuksköterskor och inom hälso- och sjukvården har vi både hälso- och 
sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen att förhålla oss till. Att då ta fram 
fastställda mått och riktlinjer för hur mycket inhyrd vårdpersonal som får 
förekomma kan medföra stora konsekvenser för hälso- och sjukvårdsinsatserna 
inom vård- och omsorgsförvaltningen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 29 augusti 2022. 

Behandling av ärendet 
Åsa Bergkvist (S) yrkar på att yttrandet går på återremiss till förvaltningen för 
komplettering. 

Ordföranden frågar om ärendet ska återremitteras för komplettering och finner 
att arbetsutskottet beslutar att ärendet ska återremitteras. 

 
______ 
 

Beslut skickas till 
Förvaltningsledningen 
Kommunstyrelsen 
Revisionen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(3) 

2022-09-12 
 

  

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 55  Dnr 2022/2 

 

Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal 
beslut som inte har verkställts till och med 30 juni 
2022 

Arbetsutskottets förslag till 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 juni 2022.  
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Statistikrapport den 30 juni 2022 

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 

7 3 4 3 

 

 Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader. 

Beslut om Antal 

LSS – gruppbostad 1 

Äldreboende- demens 3 

Äldreboende - heldygnsomsorg 1 

LSS – avlösarservice 1 

LSS – kontaktperson 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 – 
demens 

2021-09-17 286 M 1 

Äldreboende – 
demens 

2021-12-02 210 K 1 

LSS – 
gruppbostad 

2022-02-04 146 K 2 

Äldreboende - 
heldygnsomsorg 

2022-02-17 133 K 1 

LSS - 
avlösarservice 

2022-02-21 129 M 2 

Äldreboende – 
demens 

2022-02-24 126 M 2 

LSS – 
kontaktperson 

2022-03-01 121 M 2 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 1 juli 2022. 

______ 
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Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
Akt 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2022-09-12 
 

  

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 56  Dnr 2022/2 

 

Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal 
beslut som inte har verkställts till och med 31 juli 
2022 

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 juli 2022.  
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Statistikrapport den 31 juli 2022 

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 1 1 

 

 Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader. 

Beslut om Antal 

Äldreboende - heldygnsomsorg 1 

LSS – avlösarservice 1 

LSS – kontaktperson 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 - 
heldygnsomsorg 

2022-02-17 164 K 1 

LSS - 
avlösarservice 

2022-02-21 160 M 2 

LSS – 
kontaktperson 

2022-03-01 152 M 2 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 4 augusti 2022. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
Akt 
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2022-09-12 
 

  

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 57  Dnr 2022/2 

 

Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal 
beslut som inte har verkställts till och med 31 augusti 
2022 

Arbetsutskottet förslag till 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 augusti 2022.  
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Statistikrapport den 31 augusti 2022 

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 0 

 

 Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader. 

Beslut om Antal 

LSS – bostad med särskilt service för 
barn/unga 

1 

LSS – daglig verksamhet 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) 

LSS – bostad med 
särskilt service för 
barn/unga 

2022-05-03 120 K 2 

LSS - avlösarservice 2022-05-11 112 M 2 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 1 september 2022. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
Akt 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
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Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 58  Dnr 2022/6 

 

Information från förvaltningen 

 
- Dialogmöte  
- Verksamhetsfrågor 
- Namninsamling 

______ 
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Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 59  Dnr 2022/7 

 

Information från ordförande 

 
- Heldag den 26 september 2022. 

______ 
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