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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-11-15 
 

  

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 83  Dnr 2020/105 

 

Rapport – delegationsbeslut under covid-19 pandemi, 
perioden mars 2020 till juli 2021 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden noterar rapporten. 

Beskrivning av ärendet 
Vård- och omsorgsförvaltningen har fått i uppdrag av ordförande och vård- 
och omsorgsnämnden att rapportera tagna delegationsbeslut under rådande 
pandemi och beskriva vilka eventuella konsekvenser det blev som är kopplat till 
besluten.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 28 oktober 2021. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Förvaltningsledningen 
Akt 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-11-15 
 

  

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 84  Dnr 2020/1 

 

Budgetuppföljning januari – oktober 2021 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott noterar den muntliga 
informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott får ta del av budgetuppföljningen 
för januari – oktober 2021 muntligt. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Akt 
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1(1) 

2021-11-15 
 

  

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 85  Dnr 2021/254 

 

Yttrande - Remiss - Översyn patientavgifter för 
hjälpmedel 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden lämnar tjänsteskrivelse, daterad 29 oktober 2021, 
som yttrande på remissförslaget till patientavgifter för hjälpmedel i Dalarna. 

Beskrivning av ärendet 
På uppdrag av Hjälpmedelsnämnden Dalarna, utifrån regionplanen 2020- 2022, 
har Dalarnas Hjälpmedelscenter genomfört en översyn av patientavgifter för 
hjälpmedel i länet.  

Ludvika Kommun har beretts möjlighet att lämna synpunkter på ett 
remissförslaget gällande hantering av avgiftsalternativ samt högkostnadsskydd 
för hjälpmedel  som hanteras i Regionen och kommunen. Svaret ska vara 
Region Dalarna tillhanda senast 15 december 2021.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse dateras den 29 oktober 2021. 
2. Förslag till patientavgift för hjälpmedel i Dalarna. 
3. Översyn patientavgifter för hjälpmedel i Dalarna- fortsatt uppdrag 

2021. 
4. Protokollsutdrag hjälpmedelsnämnden , daterad 11 mars 2021. 
5. Beslutsunderlag, hjälpmedelsnämnden Dalarna, daterad 30 september 

2021. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Enhetschef för kommunrehab 
Enhetschef för kansli 
Verksamhetschefer 
Akt 
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1(1) 

2021-11-15 
 

  

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 86  Dnr 2021/273 

 

Plan för intern kontroll 2022 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden fastställer plan för intern kontroll 2022, enligt 
bilaga 1 och bilaga 2 daterade den 14 oktober 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår en plan för intern kontroll år 2022. 
Planen omfattar följande nämndspecifika kontrollpunkter:  

1. Fungerar hemtjänstens kontroll av trygghetslarmens funktion? 

Förslaget har föregåtts av en riskanalys i förvaltningens ledningsgrupp, där 
risker och tänkbara kontrollpunkter har inventerats, kvantifierats och 
prioriterats. 

Planen anger också hur de kommungemensamma kontrollpunkterna från den 
kommunövergripande planen ska följas upp: 
1. Följs lagens krav och den praxis som finns för utlämning av allmänna handlingar? 

2. Efterlevs delegationsordningar när beslut fattas? 

Intern kontroll ska ses som ett verktyg för att styra och utveckla verksamheten 
så att lagar, förordningar och övriga föreskrifter följs, men också så att de av 
fullmäktige fastställda målen för verksamhet och ekonomi nås. Intern kontroll 
handlar därmed om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att säkra att 
det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 14 oktober med bilagor. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Förvaltningsledning 
Kommunstyrelsen för kännedom 
Kommunstyrelsens förvaltnings verksamhetscontroller för kännedom 
Revisorerna för kännedom 
Akten 
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2021-11-15 
 

  

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 87  Dnr 2020/77 

 

Uppföljning av plan för intern kontroll 2021 

Arbetsutskottets förslag till  beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner uppföljning av plan för intern kontroll 
2021, enligt bilaga 1 och bilaga 2 daterade 14 oktober 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen fastställde i oktober 2020 en plan för kommunövergripande 
intern kontroll för 2021 med tre gemensamma kontrollpunkter som alla 
nämnder och helägda bolag ska följa upp. 

Vård- och omsorgsnämnden har också fastställt en egen plan för intern kontroll 
2021, med 1 nämndspecifik kontrollpunkt som också ska följas upp. 

Senast 31 januari 2022 ska nämnderna och bolagen till kommunstyrelsen 
rapportera sina uppföljningar av 2021 års planer och kontrollpunkter. 

I flertalet fall visar Vård- och omsorgsförvaltningens uppföljning att det inte 
finns några anmärkningar, men det finns också något exempel på brist. Det 
finns brister i efterföljandet av kompetenshöjande aktiviteter om GDPR. För 
den konstaterade bristen har förvaltningen redan föreslagit åtgärder att vidta 
under 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 14 oktober med bilagor. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Förvaltningsledningen 
Kommunstyrelsen för kännedom 
Kommunstabens verksamhetscontroller för kännedom 
Revisorerna för kännedom 
Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-11-15 
 

  

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 88  Dnr 2021/212 

 

Kompetensutvecklingsplanen 2022 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner kompetensutvecklingsplanen för år 
2022. 

Beskrivning av ärendet 
Kompetensutvecklingsplanen, se bilaga, 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. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 29 oktober 20221. 
2. Kompetensplan, daterad den 29 oktober 2021. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Förvaltningsledning 
Enhetschef bemanningsenheten 
Akt 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-11-15 
 

  

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 89  Dnr 2021/112 

 

Ändring i delegationsordning 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner revidering, daterad 15 november 2021, 
av antagen delegationsordning 2020- 06-17 § 54. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning har noterat att social- och utbildningsnämnden, 
vård- och omsorgsnämnden samt kultur- och samhällsutvecklingsnämndens 
delegationsordningar behöver revideras då de gällande delegationsordningar 
kolliderar med beslutad inköpsriktlinje.  

Kommunstyrelsens förvaltning önskar i ett missiv, daterad 13 oktober 2021, att 
förvaltningen initierar ett ärende till nämnd så snart som möjligt, dock senast 29 
november 2021 med de ändringar som föreslås. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelse förvaltningen 
Förvaltningsledningen 
Akt 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-11-15 
 

  

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 90  Dnr 2021/269 

 

LSS-statistik 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden tar del av och godkänner förvaltningens rapport 
om aktuell LSS-statistik för 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Den 1 oktober 2021 ger Vård- och omsorgsnämnden LSS-insatser till 201 
personer, tillsammans är de beviljade 279 LSS-insatser. 

Antalet personer som är beviljade personlig assistans enligt 
socialförsäkringsbalken, SFB och som vård- och omsorgsnämnden är 
assistansanordnare för uppgår till 13 personer. Därutöver har ytterligare 26 
personer i kommunen beviljad personlig assistans enligt SFB, men har en annan 
assistansanordnare än kommunen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 12 oktober 2021. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Verksamhetscontroller 
Verksamhetschef LSS 
Akt 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-11-15 
 

  

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 91  Dnr 2019/260 

 

Uppföljning av handlingsplan för ökad frisknärvaro 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott noterar den muntliga 
informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott får en muntlig information om 
frisknärvaron. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Akt 
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1(2) 

2021-11-15 
 

  

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 92  Dnr 2021/2 

 

Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal 
beslut om bistånd som inte har verkställts till och 
med 31 oktober 2021 

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 31 oktober 2021.  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Statistikrapport den 31 oktober 2021 

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 

4 2 2 2 

 

 Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader. 

Beslut om Antal 

LSS – gruppbostad 2 

LSS - kontaktpersonal 1 

Äldreboende- demens 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 – 
gruppbostad 

2020-01-14 656 M 1 

LSS – 
gruppbostad 

2020-02-17 622 M 1 

LSS - 
kontaktpersonal 

2021-04-06 210 K 2 

Äldreboende- 
demens 

2021-07-05 116 K 2 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 1 november 2021. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
Akt 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-11-15 
 

  

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 93  Dnr 2019/172 

 

Information om scenario 3, nämndadministration 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott noterar informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden får information om scenarion 3, 
nämndadministration.  
______ 
 

Beslut skickas till 
Akt 
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Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 94   

 

Information om förvaltningens statsbidrag 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott noterar den muntliga informationen 
som de får av förvaltningschefen. 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningschefen föredrar de statsbidrag som vård- och 
omsorgsförvaltningen har inom sin verksamhet. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Akt 
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1(1) 

2021-11-15 
 

  

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 95  Dnr 2021/11 

 

Information från förvaltningen 

 
- Covid-19 
- Vaccination dos 3 och influensa vaccin 
- Personalärenden 
- Tillsyn i verksamheterna 
- LKFAB 

______ 
 

Beslut skickas till 
Akt 

16
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