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2021-06-14 
 

  

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 48  Dnr 2020/1 

 

Budgetuppföljning januari - maj 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner budgetuppföljningen för perioden 
januari till och med maj månad 2021. 

Beskrivning av ärendet 

Resultat 
I redovisningen för perioden januari-maj 2021 visar förvaltningen ett negativt 
resultat på 5 786 tkr exkl. personalskuldsförändringen. Utan merkostnader med 
anledning av Covid-19 om 5 468 tkr hade förvaltningen visat ett negativt 
resultat på 318 tkr exklusive personalskuldsförändringen.  

För perioden är det redovisat en negativ kostnadsförändring på 13 250 tkr 
avseende personalskuldförändringen för januari till maj. Aprils 
personalskuldsförändring är i maj månad utbokad i resultatet för perioden. 

Resultat inklusive personalskuld är ett negativt resultat på 19 036 tkr. 

Intäkter 
Periodens intäkter visar ett positivt resultat mot budget på 6 875 tkr. Intäkter 
för avgifter och taxor är uppbokade utifrån föregående månads resultat. Statliga 
intäkter med anledning av Covid-19 om 3 636 tkr har bokats ut för sjuklöner 
och ersättning för merkostnader som avser år 2020 om 2 284 tkr. Intäkter har 
bokats ner från balanskonton gällande äldreomsorgslyftet på 1 025 tkr och 
priopengar för psykisk ohälsa om 66 tkr. 

Kostnader 
Periodens kostnader visar ett negativt resultat på 25 910 tkr inkl. personalskuld 
januari-maj 2021.  

Personalkostnaderna redovisar ett negativt resultat på 10 472 tkr exkl. 
personalskuld. 

Periodens totala kostnader exkl. personalskuld om 13 250 tkr och exkl. 
kostnader för covid-19 på 9 128 tkr visar ett negativt resultat på 3 532 tkr. 

Investeringar 
Under perioden har förvaltningen bokfört kostnader om 317 tkr av 
investeringsbudgeten på 2 873 tkr (inkl det extra anslaget på 878,3 tkr). 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse med bilaga daterad den 26 maj 2021. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Akt
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Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 49  Dnr 2021/112 

 

Ändring i delegationsordning 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner revidering, daterad 7 juni 2021, av 
antagen delegationsordning 2020- 06-17 § 54. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning har, som en följd av Heroma-projektet, sett 
behov av att samtliga förvaltningar ändrar punkter i delegationsordningen 
kopplade till några olika typer av ledigheter.  

Nedanstående punkter föreslås tas bort från delegationsordningen då 
bedömningen är att dessa utgör verkställighet. På Insidan (intranätet) finns 
information kring samtliga ledigheter vilket då är ett stöd för chefer att göra rätt 
bedömning kring ledigheterna. 

Intention är att minska blanketthanteringen så att systemstödet kan utvecklas. 
Därmed kan den anställde söka ledigheten i Självservice i Heroma och chef kan 
då bevilja eller avslå ledigheten i Chefens Meny. Vinsten blir en miljövänlig och 
effektiv hantering för både chefer och medarbetare. 

Punkter som tas bort i befintlig delegationsordning 

7.9   Ledighet för enskild angelägenhet. 

7.10 Ledighet som inte är lag eller avtalsbunden över sex månader. 

7.11 Ledighet som inte är lag eller avtalsbunden upp tom sex månader. 

7.14 Löneförmån under ledighet för fackliga uppdrag, deltid. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 7 juni 2021. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Förvaltningsledning 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Lönechef 
Akt
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§ 50  Dnr 2021/162 

 

Länsövergripande överenskommelse om samverkan 
för kommuner och regioner i Dalarnas län kring 
personer med psykiska funktionsnedsättning  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner den länsövergripande 

överenskommelsen, om samverkan för kommuner och region i 
Dalarnas län kring personer med psykiska funktionsnedsättningar från 
18 år. 

2. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga ingående parter fattar 
likalydande beslut. Överenskommelsen gäller perioden 1 juli 2021 till 30 
juni 2024. 

Beskrivning av ärendet 
I oktober 2019 gav Länschefsnätverket dess styrgrupp i uppdrag att sätta 
samman en arbetsgrupp och formulera ett uppdrag att revidera den 
länsövergripande överenskommelsen om samverkan mellan kommuner och 
region i Dalarna kring personer med psykiska funktionsnedsättningar från 18 år. 
Syftet var att genomföra en översyn av den tidigare överenskommelsen som 
löpte ut 31 december 2019. 

En arbetsgrupp tillsattes med ansvar att genomföra revideringen. Till 
arbetsgruppen har en referensgrupp funnits som inkluderat 
brukarrepresentanter. Arbetet har utförts med stöd av Avdelningen för hälsa 
och välfärd, Regionala samverkans- och stödstrukturen (RSS Dalarna).  

De största förändringarna avser formuleringar avseende överenskommelsens 
syfte, mål och målgrupp. Vidare har avsnitt kring huvudmännens skyldighet att 
samverka tydliggjorts liksom införande av nya avsnitt som hänvisar till andra 
relevanta kunskapsstöd avseende vuxna personer med psykisk 
funktionsnedsättning.  

En förändring avseende avtalstiden har införts till en period om tre (3) år. 
Överenskommelsen föreslås träda i kraft 1 juli 2021.  

Länschefsnätverket beslutade att godkänna den reviderade överenskommelsen 
på mötet den 16 april 2021 och skicka vidare beslutet för Välfärdsrådets 
ställningstagande och beslut om rekommendationen. 
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På möte den 27 maj 2021 beslutade Välfärdsrådet att rekommendera 
kommunerna och regionen att godkänna reviderad länsövergripande 
överenskommelse om samverkan för kommuner och region i Dalarnas län 
kring personer med psykiska funktionsnedsättningar från 18 år, och att beslutet 
gäller under förutsättning att samtliga ingående parter fattar likalydande beslut. 

Förvaltningen föreslår nämnden att godkänna den reviderade 
överenskommelsen och har samverkat i dialog med social- och utbildnings-
förvaltningens individ- och familjeomsorg som ställer sig bakom vård- och 
omsorgsförvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 8 juni 2021. 
2. Länsövergripande överenskommelse om samverkan – för kommuner 

och region i Dalarnas län kring personer med psykiska 
funktionsnedsättningar från 18 år, 1 juli 2021- 30 juni 2024. 

3. Missiv, daterad den 31 maj 2021. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Avdelning Hälsa och välfärd, RSS Dalarna 
Verksamhetschef socialpsykiatri 
Vård- och omsorgsnämnden, meddelande 
Akt
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§ 51  Dnr 2021/72 

 

Sjukfrånvaro januari – maj  

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att hänskjuta ärendet till vård- och omsorgsnämnden. 

Behandling 
Då handlingar i ärendet inte har kommit så hänskjuts ärendet till vård- och 
omsorgsnämnden. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Akt
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§ 52  Dnr 2021/2 

 

Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal 
beslut om bistånd som inte har verkställts till och 
med 31 maj 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 maj 2021.  
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Statistikrapport den 31 maj 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 

3 1 2 3 

 

 Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader. 

Beslut om Antal 
LSS – gruppbostad 2 

Äldreboende- demens 1 
 

 Antal dagar från dagen för respektive beslut till rapporteringstillfälle samt orsak till beslut som    
 inte verkställts. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 1 juni 2021. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
Akt

Beslut om Besluts- 
datum 

Antal 
 dagar 

Kvinna 
eller  
man 

Tackat nej till 
erbjuden plats (1) 
Resursbrist (2) 
Annat (3) 

LSS – 
gruppbostad 

2020-01-14 503 M 1 

LSS – 
gruppbostad 

2020-02-17 469 M 1 

Äldreboende – 
demens 

2020-11-29  183 K 1 
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§ 53  Dnr 2021/160 

 

Ombyggnation Säfsgården 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden bygger om Säfsgårdens särskilda boende med 
hemtjänst, enligt ombyggnadskalkyl från Ludvika kommun fastigheter AB, 
daterad den 9 juni 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Sedan maj 2020 drivs Säfsgården som en boendeform för personer med 
biståndsbedömt behov av särskilt boende med hemtjänst. För att lägenheterna 
ska vara attraktiva att erbjuda och hyra ut behöver dessa rustas och standarden 
höjas. Hyresgästerna som bor där idag har bland annat begränsad möjlighet till 
egen matlagning och lägenheterna har inte rustats på flera år. 

Ludvika kommun fastigheter AB har haft i uppdrag av förvaltningen att rita och 
lämna ett förlag på ombyggnad till 10 lägenheter om 1 rum och kök. Se bilaga 1. 

Lägenheterna kommer rustas i ytskikt, nuvarande trinettkök byts ut till ett 
standardkök. Varje lägenhet förses med en egen uteplats med altaningång. I 
samband med ombyggnationen kommer ett nytt passagesystem att installeras. 
Det görs även en egen entré utifrån till matsalen som ger möjlighet till 
matservering, även till äldre som inte bor på Säfsgården, i linje med det beslut 
vård- och omsorgsnämnden fattade den 16 oktober 2019 § 81 att Säfsgården 
skulle ställas om till ett särskilt boende med hemtjänst och hyresgästernas 
insatser samordnas i hemtjänsten Fredriksberg. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den31 maj 2021 
2. Ritning av förslag på ombyggnation daterad den 2 juni 2020 
3. Ombyggnadskalkyl, daterad den 9 juni 2021 

______ 
 

Beslut skickas till 
Verksamhetschef för särskilt boende med hemtjänst 
Verksamhetschef för kostenheten 
Akt 
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§ 54  Dnr 2021/11 

 

Information från förvaltningen 

 
- Covid – 19 läget 
- Solstrålar 
- Kolbottenvägen 6 
- Hemsjukvården 
- Utskrivningsklara – Närakuten 

 
______ 
 

Beslut skickas till 
Akt
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§ 55  Dnr 2021/12 

 

Information från ordförande 

 
- Nämnden 28 juni 2021blir digital 

______ 
 

Beslut skickas till 
Akt
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