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Sammanträdesdatum
2019-04-16

Utskottet för vård och omsorg

Plats och tid Edshults särskilda boende, 13:00 – 15:05
Beslutande Ledamöter

Kenneth Dahlström (C)
Kerstin Marits (M)
Ingrid Rönnblad (S)
Ewa Fogelström (C)
Per Wiman (KD)
Siv Mattes Gärtner (S)

Tjänstgörande ersättare
Cecilia Åhlberg (M) ersätter Gunilla Klingh (M)

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare
Roger Arvidsson (C)
Kerstin Englund (C)
Margareta Jobs (KD)
Liselott Holmgren (M)
Kent Dahlquist (S)
Ewa Berglund (V)

Tjänstemän
Sektorschef vård och omsorg, Ulrika Gärdsback
Avd-chef särskilt boende/LSS, Niclas Knuts
Verksamhetsutvecklare, Yvonne Thorell §§ 14-16
Verksamhetsekonom, Andreas Staberg §§ 15-16
Enhetschef, Cecilia Gregard §14
Enhetschef, Kristina Ollén § 14
Sekreterare Sophia Ek

Övriga

Justeringens plats och tid Administrativ service 2019-04-17 kl. 15:00

Underskrifter
Paragrafer 14-21

Ordförande
Kenneth Dahlström (C)

Justerare
Siv Mattes-Gärtner (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Utskottet för vård och omsorg

Sammanträdesdatum 2019-04-16

Datum då anslaget sätts upp 2019-04-18 Datum då anslaget tas ned 2019-05-10

Förvaringsplats för protokollet Administrativ service

Underskrift
Sophia Ek
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Utskottet för vård och omsorg

Justeras Utdrag bestyrks

Ärendelista

§ 14 Verksamhetsinformation Edshult 
§ 15 Mål- och resultatrapport vård och omsorg period 1 2019
§ 16 Budgetavräkning januari - mars
§ 17 Rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting om gemensam 

finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens 
verksamheter

§ 18 Nybyggnation Tibble särskilda boende
§ 19 Sektorschefen informerar
§ 20 Återrapport av utskottet för vård och omsorg beslutade uppdrag kvartal 1 2019
§ 21 Anmälan av inkomna meddelanden vård och omsorg
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§ 14 Dnr 2019/531

Verksamhetsinformation Edshult

Beskrivning av ärendet
Enhetscheferna Cecilia Gregard och Kristina Ollén informerade om 
verksamheten vid Edshults särskilda boende.

Beslutsunderlag
Powerpointpresentation, daterad 2019-04-16

Beslut
1. Lägga informationen till handlingarna

Beslutet skickas till
Sektorschef för vård och omsorg, Ulrika Gärdsback
Avd-chef särskilt boende/LSS, Niclas Knuts
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§ 15 Dnr 2019/523

Mål- och resultatrapport vård och omsorg period 1 2019

Beskrivning av ärendet
Sektorn redovisade mål- och resultatrapport för period 1 år 2019 utifrån 
följande mål:
Mål 2) Verka för att de äldre och de med funktionsnedsättning ges möjlighet 
till större inflytande och en mer utvecklade vardag samt fortsätta utveckla 
stödet till anhöriga.

Mål 5) Vara en attraktiv arbetsgivare.

Mål 10) Öka vår omgivnings kunskap om kommunens uppgift och 
verksamhet samt utveckla och förenkla medborgarnas och företagarnas 
kontakter med kommunen.

Mål 11) Öka den digitala delaktigheten hos våra medborgare – med extra 
fokus på de äldre – samt öka digitalisering i vår verksamhet.

Beslutsunderlag
Mål- och resultatrapport period 1 2019, daterad 2019-04-10

Beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 16 Dnr 2019/245

Budgetavräkning januari - mars

Beskrivning av ärendet
Budgetavräkning avseende intäkter och kostnader har genomförts och visar 
på en avvikelse på 
-560 tkr för perioden. 

Orsak till avvikelse per jan-mars: Den främsta orsaken till avvikelsen är 
att personalkostnaderna inom hemtjänsten överskrider budget beroende på 
att kundtiden som andel av arbetad tid är lägre än målnivån för perioden. 
Sjuklönekostnader utgör även det en betydande negativ avvikelse för sektorn 
som helhet. 

Sektorns externa intäkter står för en negativ budgetavvikelse om 170 tkr. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-04-15

Beslut
1.  Lägga budgetavräkningen för januari – mars till handlingarna samt 
uppdra till ledningen att till varje utskott redovisa sjukfrånvaron.

Beslutet skickas till
Sektorschef Ulrika Gärdsback
Avd-chef ordinärt boende/verksamhetschef HSR, Marie van Geffen 
Blomberg
Avd-chef särskilt boende/LSS, Niclas Knuts
Verksamhetsekonom Andreas Staberg
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§ 17 Dnr 2018/1745

Rekommendation från Sveriges Kommuner och 
Landsting om gemensam finansiering av ett mer samlat 
system för kunskapsstyrning i socialtjänstens 
verksamheter

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsregister och brukarenkäter ger kommunerna en unik möjlighet att 
säkra kunskap och lärandet i sina verksamheter. Det råder en bred enighet 
om vikten av en kunskapsbaserad socialtjänst. Kommunerna, SKL och staten 
har därför under lång tid samverkat för kunskapsutveckling inom 
socialtjänsten. Till stora delar har arbetet finansierats inom ramen för 
överenskommelser mellan staten och SKL. Medlen som förut var riktade 
statsbidrag är nu, efter önskemål från kommunerna, generella statsbidrag. 
Kommunerna kan nu själva prioritera hur dessa medel ska användas.

Statsbidragen till kommunerna har inte blivit mindre, men generella 
statsbidrag förutsätter att kommunerna aktivt prioriterar att avsätta medel till 
gemensam utveckling inom kunskapsstyrningsområdet, kvalitetsregister och 
brukarundersökningar.

Rekommendation om gemensam finansiering. SKL:s styrelse 
rekommenderar alla kommuner att gemensamt finansiera viktiga 
förutsättningar för att säkerställa att socialtjänstens verksamheter ska kunna 
följa upp och utveckla sina verksamheter och tydligare kunna prioritera 
resurser och insatser som gör skillnad för brukarna.
Rekommendationen innebär att kommunerna bidrar till den gemensamma 
finansieringen av:

 kvalitetsregister som kommunerna använder
 ett urval av brukarundersökningar och utveckling av systematisk 

uppföljning
 gemensam samordning på lokal, regional och nationell nivå

Viktiga aktörer i samordningen är Nationell Samverkansgrupp inom 
Socialtjänsten, NSK-S samt nätverket för Regionala samverkans- och 
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stödstrukturer. Kommunrepresentanter kommer att medverka i ledning och 
styrning av arbetet. 

Den nationella samordningen har tidigare finansierats genom 
överenskommelser med staten. Nu finansieras detta delvis av SKL:s 
medlemsavgift och delvis av temporär tilläggsfinansiering från kommunerna. 
Även fortsättningsvis kommer detta delvis finansieras av SKL:s 
medlemsavgift. 
Arbetet kommer att pågå under åren 2020-2023. 

Sektorns/avdelningens bedömning
Sektorn instämmer i rekommendationen angående att medlen för 
kvalitetsregistren ska delvis finansieras av kommunerna då invånare och 
brukare förväntar sig ett stöd som är baserat på bästa tillgängliga kunskap. 
Om finansieringen av kvalitetsregister och brukarenkäter inte säkras så 
riskerar sannolikt denna unika källa till kunskap och lärande att försvinna. 
Det finns konkreta exempel på att kvalitetsregister och brukarundersökningar 
utvecklar verksamheterna.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-03-28
Meddelande från styrelsen – Rekommendation till kommunerna om 
gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i 
socialtjänstens verksamheter, daterat 2018-12-14

Utskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Anta rekommendationen Rekommendation från Sveriges Kommuner och 
Landsting om gemensam finansiering av ett mer samlat system för 
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Sektorchef vård och omsorg, Ulrika Gärdsback 
Sektorchef lärande och stöd, Carin Fredlin 
SKL, registrator@skl.se
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§ 18 Dnr 2018/629

Nybyggnation Tibble särskilda boende

Beskrivning av ärendet
Har inkommit fyra stycken anbud och 2019-04-15 delgavs beslut till en 
utvald byggherre. Beslutet är ännu inte officiellt. 

Beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Sektorschef för vård och omsorg, Ulrika Gärdsback
Projektledare, Nina Lehtonen
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§ 19 Dnr 2019/48

Sektorschefen informerar

Beskrivning av ärendet
 Niclas Knuts ny avdelningschef för särskilt boende/LSS.
 Ny ansvarsfördelning över enhetscheferna mellan Niclas Knuts och 

Marie van Geffen Blomberg. 
 Enhetschefstillsättning pågår.
 Heltid som norm-projektet

Avdelning 4-5:an på Limsjögården först ut. Av 19 erbjudna har 15 
tackat ja. 

 Man jobbar intensivt med sjukfrånvaron och arbetar inom hela 
sektorn i enlighet med de ekonomiska restriktioner som nu gäller för 
hela förvaltningen.

Beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Sektorschef vård och omsorg, Ulrika Gärdsback
Avd-chef särskilt boende/LSS, Niclas Knuts
Avd-chef ordinärt boende/verksamhetschef HSR, Marie van Geffen 
Blomberg
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§ 20 Dnr 2019/444

Återrapport av utskottet för vård och omsorg beslutade 
uppdrag kvartal 1 2019

Beskrivning av ärendet
Redovisas återrapport av utskottet beslutade uppdrag kvartal 1/2019. 
Uppdrag enligt nedan finns med i rapporten:

- Uppdrag till sektorsledningen inom vård och omsorg att se över 
utemiljön vid Tibble, Björkbacken, Solhem och Edshult. – pågående 
Limsjögården tas bort från uppdragsspecifikationen, då hyresavtalet 
ska sägas upp.

- Uppdrag till sektorsledningen inom vård och omsorg att se över 
andra alternativ till de dagliga verksamheter som idag erbjuds, för att 
på så sätt ta hänsyn till vad personen själv vill och kan tänka sig för 
sysselsättning. – pågående 
Sektorsledningen redovisar genomförda åtgärder vid kommande 
utskott och därefter kan uppdraget avslutas.

- Uppdrag till sektorsledningen att informera enhetschefer för särskilda 
boenden om nya kontaktpersoner i utskottet – klart/avslutat 

Beslutsunderlag
Återrapport kvartal 1/2019, daterad 2019-04-03

Beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Sektorschef för vård och omsorg, Ulrika Gärdsback
Avd-chef ordinärt boende/verksamhetschef HSR, Marie van Geffen 
Blomberg
Avd-chef särskilt boende/LSS, Niclas Knuts
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§ 21 Dnr 2019/49

Anmälan av inkomna meddelanden vård och omsorg 
2019

Beskrivning av ärendet
En förteckning har upprättats över dokument som inkommit och som ska 
anmälas till kommunstyrelsen/utskottet.

 Remissvar på revidering av nuvarande Reglemente för Färdtjänst och 
Riksfärdtjänst. (Dnr 2019/275)

Beslut
1. Ärendet tas som en information till protokollet.

Beslutet skickas till
Handlingarna finns att ta del av i politikerportalen mappen meddelanden.
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