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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

2020-09-23 

Vård- och omsorgsnämnden 

§ 62 Dnr 2019/128 

Budgetuppföljning januari – juni 2020 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna budgetuppföljningen för 
perioden januari – juni 2020 

Beskrivning av ärendet 

Resultat 
I redovisningen för perioden januari till juni 2020 visar förvaltningen ett 
negativt resultat på 651 tkr exkl personalskuldsförändringen. För perioden 
januari – juni månad är det redovisat en negativ kostnadsförändring på 9 985 
tkr avseende personalskuldförändringen. Resultat inklusive personalskuld är ett 
underskott på 10 636 tkr. 

Intäkter 
Periodens intäkter visar ett plus mot budget på 13 450 tkr. Plusresultatet beror 
främst på ny hantering av bostadshyror och momsersättning efter 
fastighetsöverlåtelser till LKF AB samt ökade intäkter på avgifter och taxor.
Andra avvikelser på intäktssidan är insättningar från Migrationsverket om 725 
tkr avseende hemtjänst samt vård och behandling inom LSS som utförts.
Intäkter från staten om 4 415 tkr har bokförts avseende kostnader för sjuklöner 
med anledning av covid-19. 

Kostnader 
Periodens kostnader visar ett negativt resultat på 14 101 tkr exkl personalskuld. 
Största avvikelsen beror på hantering av hyror från LKF AB, vilket är både på 
intäktssidan och kostnadssidan och de tar i princip ut varandra som 
prognostiserat vid tidigare uppföljning. 
Personalkostnaderna redovisar ett negativt resultat på 4 716 tkr exklusive 
personalskulden. Detta beror främst på att löneökningar är uppbokade för 
kommande lönerevision med 3 493 tkr, för perioden. 
Det som avviker på kostnadssidan utöver lönerna är förbrukningsmaterial som 
ger en negativ avvikelse på 2 444 tkr. Inhyrd bemanning av sjuksköterskor 
påverkar fortlöpande kostnaderna och ger en negativ avvikelse på 2 518 tkr. 

Med anledning av Covid-19 finns en projektkod där intäkter och kostnader 
kopplat till Covid-19 bokförs. Förvaltningen har hittills bokfört intäkter från 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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2(2) 

staten om 4 415 tkr och kostnader om 4 859 tkr. Sammantaget resulterar det i 
en negativ avvikelse om 444 tkr. 

Investeringar 
Till och med juni månad har förvaltningen genomfört investeringar 
motsvarande 607 tkr av investeringsbudgeten på 2 000 tkr. 

Åtgärder för en budget i balans 
Förvaltningen planerar att genomföra beslutade strukturplansåtgärder för året 
samt återsökning av statliga bidrag för merkostnader som uppstår med 
anledning av Covid-19 pandemin. 

Prognos för helåret 
Helårsprognosen redovisas i samband med rapporteringstillfälle 3. 

Beslutsunderlag 
1. § 51 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott den 9 september 2020. 

2. Tjänsteskrivelse daterad den 7 juli 2020. 

Beslut skickas till 
Ledningsgruppen 
Akt 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

2020-09-23 

Vård- och omsorgsnämnden 

§ 63 Dnr 2019/128 

Budgetuppföljning januari - juli 2020 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna budgetuppföljningen för 
perioden januari till juli månad 2020 

Beskrivning av ärendet 

Resultat 
I redovisningen för perioden januari till juli 2020 visar förvaltningen ett positivt 
resultat på 1486 tkr exkl personalskuldsförändringen. För perioden januari – juli 
månad är det redovisat en positiv kostnadsförändring på 2760 tkr avseende 
personalskuldförändringen. Resultat inklusive personalskuld är ett överskott på 
4246 tkr. 

Intäkter 
Periodens intäkter visar ett plus mot budget på 16 520 tkr. Plusresultatet beror 
främst på intäkter från staten om 5589 tkr som har bokförts avseende 
kostnader för sjuklöner med anledning av covid-19. En stor del av
plusresultatet beror även på ny hantering av bostadshyror och momsersättning 
efter fastighetsöverlåtelser till LKF AB samt ökade intäkter på avgifter och 
taxor. Andra avvikelser på intäktssidan är insättningar från Migrationsverket 
om 725 tkr avseende hemtjänst samt vård och behandling inom LSS som
utförts. 

Kostnader 
Periodens kostnader visar ett negativt resultat på 15 034 tkr exkl personalskuld. 
Största avvikelsen beror på hantering av hyror från LKF AB, vilket är både på 
intäktssidan och kostnadssidan och de tar i princip ut varandra som 
prognostiserat vid tidigare uppföljning. 
Personalkostnaderna redovisar ett negativt resultat på 6922 tkr exklusive 
personalskulden. Detta beror främst på att löneökningar är uppbokade för 
kommande lönerevision med 4657 tkr, för perioden. 
Det som avviker på kostnadssidan utöver lönerna är förbrukningsmaterial som 
ger en negativ avvikelse på 2 699 tkr. Inhyrd bemanning av sjuksköterskor 
påverkar fortlöpande kostnaderna och ger en negativ avvikelse på 3000 tkr. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Med anledning av Covid-19 finns en projektkod där intäkter och kostnader 
kopplat till Covid-19 bokförs. Förvaltningen har hittills bokfört intäkter från 
staten om 5589 tkr och kostnader om 6 220 tkr. Sammantaget resulterar det i en 
negativ avvikelse om 631 tkr. 

Investeringar 
Till och med juli månad har förvaltningen genomfört investeringar motsvarande 
607 tkr av investeringsbudgeten på 2 000 tkr. 

Åtgärder för en budget i balans 
Förvaltningen planerar att genomföra beslutade strukturplansåtgärder för året 
samt återsökning av statliga bidrag för merkostnader som uppstår med 
anledning av Covid-19 pandemin. 

Prognos för helåret 
Helårsprognosen redovisas i samband med rapporteringstillfälle 3. 

Beslutsunderlag 
1. § 52 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 9 september 2020. 

2. Tjänsteskrivelse daterad den 19 augusti 2020. 

Beslut skickas till 
Ledningsgruppen 
Akt 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

2020-09-23 

Vård- och omsorgsnämnden 

§ 64 Dnr 2019/128 

Budgetuppföljning januari – augusti 2020 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna budgetuppföljningen för 
perioden januari till augusti månad 2020 

Beskrivning av ärendet 

Resultat 
I redovisningen för perioden januari till augusti 2020 visar förvaltningen ett 
negativt resultat på 813 tkr exkl personalskuldsförändringen. För perioden 
januari – augusti månad är det redovisat en negativ kostnadsförändring på 5 928 
tkr avseende personalskuldförändringen. Resultat inklusive personalskuld är ett 
överskott på 5 116 tkr. 

Intäkter 
Periodens intäkter visar ett plus mot budget på 19 761 tkr. 

Plusresultatet beror främst på intäkter från staten om 6 486 tkr som har
bokförts avseende kostnader för sjuklöner med anledning av covid-19. 
En stor del av plusresultatet beror även på ny hantering av bostadshyror och
momsersättning efter fastighetsöverlåtelser till LKF AB. Andra avvikelser är 
ökade intäkter på avgifter och taxor samt bidrag från Migrationsverket och
Arbetsförmedlingen. 

Under augusti har statsbidrag motsvarande 1 136 tkr bokats ut i driften för 
aktiviteter för ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demens, 
teknik, kvalitet och effektivitet och inom psykisk hälsa. 

Kostnader 
Periodens kostnader visar ett negativt resultat på 20 574 exkl personalskuld. 

Största avvikelsen beror på hantering av hyror från LKF AB, vilket är både på 
intäktssidan och kostnadssidan och de tar i princip ut varandra som 
prognostiserat vid tidigare uppföljning. 

Personalkostnaderna redovisar ett negativt resultat på 9 980 tkr exklusive 
personalskulden. Detta beror främst på att löneökningar är uppbokade för 
kommande lönerevision med 5 821 tkr för perioden. Inhyrd bemanning av 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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sjuksköterskor påverkar fortlöpande kostnaderna och ger en negativ avvikelse 
på 3 597 tkr. 
Det som avviker på kostnadssidan utöver lönerna är förbrukningsmaterial som 
ger en negativ avvikelse på 3 185 tkr. 

Med anledning av Covid-19 finns en projektkod där intäkter och kostnader 
kopplat till Covid-19 bokförs. Förvaltningen har hittills återsökt medel från 
staten för kostnader kopplat till covid-19 på 6 747 tkr. 

Investeringar 
Till och med augusti månad har förvaltningen genomfört investeringar 
motsvarande 607 tkr av investeringsbudgeten på 2 000 tkr. 

Åtgärder för en budget i balans 
Förvaltningen planerar att genomföra beslutade strukturplansåtgärder för året 
samt ansöka om ytterligare statliga bidrag för merkostnader som uppstår med 
anledning av Covid-19 pandemin, innan årets slut. 

Prognos för helåret 
Helårsprognosen redovisas i samband med rapporteringstillfälle 3. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 12 september 2020. 

Beslut skickas till 
Ledningsgruppen 
Akt 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

2020-09-23 

Vård- och omsorgsnämnden 

§ 65 Dnr 2019/128 

Ytterligare åtgärder för budget i balans 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden noterar förvaltningens förslag till ytterligare 
åtgärder 

Beskrivning av ärendet 
För att kommunen ska nå årets överskottsmål på 34,2 mnkr behöver 
nämnderna genomföra handlingsplanernas åtgärder motsvarande nära 28 mnkr. 
Därutöver behövs ytterligare åtgärder kring 11 miljoner kronor, utöver de redan 
rapporterade åtgärderna i respektive nämnds handlingsplan, för att årets 
driftbudget avseende den skattefinansierade verksamheten ska hållas utan 
avvikelser. 
Kommunchefen fick i uppdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 23 
juni 2020 §129, att se till att det tillkommer åtgärder på 10,7 miljoner kronor, 
utöver de redan rapporterade åtgärderna i respektive nämnds handlingsplan, för 
att årets driftbudget avseende den skattefinansierade verksamheten ska hållas 
utan avvikelser. Åtgärderna ska följas upp månadsvis per förvaltning 
De åtgärder som vård- och omsorgsförvaltningen föreslår är följande; 

- Minskade utgifter för hotell och resor i samband med 
utbildningstillfällen på 0, 15 mnkr 

- Inte använda medlen för utemiljö och utevistelsegaranti på 0,5 mnkr 
- Beräknat användande av rekvirerade statsbidrag motsvarande 2,0 mnkr 
- Kompensation för sjuklönekostnader från staten på 1,5 mnkr 

Förvaltningens förslag på ytterligare åtgärder bidrar med totalt 4,15 mnkr 
utöver en budget i balans. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen har vid rapporteringstillfälle 2 prognosticerat en budget i balans 
under förutsättning att förvaltningen får kompensation från staten för 
merkostnader med anledning av covid-19 på 5,95 mnkr. 

Med dessa ytterligare föreslagna åtgärder skulle förvaltningen redovisa ett 
positivt resultat på 4, 15 mnkr vid årets slut. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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2(2) 

Beslutsunderlag 
1. § 54 vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 9 september 2020. 

2. Tjänsteskrivelse daterad den 9 juli 2020. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ledningsgruppen 
Akt 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) 

2020-09-23 

Vård- och omsorgsnämnden 

§ 66 Dnr 2019/128 

Rapportering av målaktiviteter och ekonomi, 
uppföljningstillfälle 3, år 2020 

Beslut 
1. Vård- och omsorgsnämndens godkänner periodens rapportering, enligt 

bilaga 1, daterad 15 september 2020 
2. Vård- och omsorgsnämnden fastställer handlingsplan med åtgärder för 

att bidra till en ekonomi i balans 2020, enligt bilaga 2 daterad den 12 
september 

Beskrivning av ärendet 
Nämnderna ska tre gånger under pågående år rapportera till kommunstyrelsen 
hur det går med arbetet med de kommunövergripande verksamhetsmålen och 
med ekonomin. Detta görs som ett led i att kommunstyrelsen ska kunna 
fullgöra sin uppsiktsplikt över övriga nämnder. 

Denna rapportering av vård- och omsorgsnämndens genomförda målaktiviteter 
och ekonomiska läge avser perioden januari−augusti 2020, och innefattar en 
prognos till årets slut (bilaga 1). 

Den slutgiltiga prognosen för helåret – som beaktar handlingsplanens åtgärder 
(bilaga 2)- är att driftbudgeten kommer visa ett överskott på 6 mnkr, då 
förvaltningen visar ett positivt resultat denna period inkl 
personalskuldsförändringen och förväntar kompensation från staten på 80 
procent av de ansökta medlen för merkostnader med anledning av covid-19, på 
5,4 mnkr. 

Målaktiviteter för att de kommunövergripande verksamhetsmålen ska 
nås. Under perioden följde nämnden sina 9 målaktiviteter av 15 (18) enligt plan 
(60 procent). Graden av genomförande är förhållandevis jämn mellan 
verksamhetsmålen. 

Prognosen för helåret är att 9 av 15 (18) målaktiviteter kommer genomföras 
planenligt (60 procent) eftersom det saknas förutsättningar att klara alla 
aktiviteter enligt plan med anledning av pandemin som gjort aktiviteter omöjliga 
eller svåra att genomföra 

Driftskostnader 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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2(5) 

I redovisningen för perioden januari till augusti 2020 visar förvaltningen ett 
negativt resultat på 0,8 mnkr exkl personalskuldsförändringen. För perioden 
januari – augusti månad är det redovisat en negativ kostnadsförändring på 5,9 
mnkr avseende personalskuldförändringen. Resultat inklusive 
personalskuldsföärndringen är ett överskott på 5,1mnkr. 
För perioden januari-augusti var driftskostnaderna netto totalt 4,2 mnkr högre 
än periodens budgeterade belopp (positiv avvikelse). Intäkterna var 19,8 mnkr 
högre än budget (positiv avvikelse), medan bruttokostnaderna var 20,6 mnkr 
högre (negativ avvikelse). 

Plusresultatet beror främst på intäkter från staten om 6,5 mnkr som har
bokförts avseende kostnader för sjuklöner med anledning av covid-19. 

Investeringar. Av nämndens totala investeringsanslag för året på 2,0 mnkr har 
0,6 mnkr bokförts under perioden. Enligt prognos kommer hela anslaget att 
upparbetas och bokföras till årets slut (100 procent). 

Beskrivning av ärendet 

God ekonomisk hushållning och kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet, vilket 
handlar om att skapa förutsättningar, planera och styra för att på kortare och 
längre sikt klara både verksamhet och ekonomi. 

Som ett led i att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sin uppsiktsplikt över 
övriga nämnder, ska nämnderna tre gånger under pågående år följa upp och 
rapportera till kommunstyrelsen hur det går med arbetet med de 
kommunövergripande verksamhetsmålen och med ekonomin. Vid samma 
tillfällen ska ekonomichefen rapportera kommunens resultat och 
balanskravsresultat för perioden. 

Både fullmäktiges verksamhetsmässiga och finansiella mål ska nås 
Att styra mot fullmäktiges verksamhetsmål handlar om att över tid förbättra 
och utveckla verksamheten i önskad riktning. Mål och ambitionsnivåer för 
verksamheten ska nås inom de ekonomiska ramar som utgörs av de drifts- och 
investeringsbudgetar som fullmäktige har tilldelat nämnderna. Budgetbeslutet 
bygger i sin tur på att också fullmäktiges finansiella mål ska nås. 

Fullmäktiges övergripande mål år 2020 
Verksamhetsmål* 

Finansiella mål** 

En av landets bästa skolkommuner 

En bra kommun att växa upp i 

En tillväxtkommun 

En bra kommun att leva i 

En miljövänlig kommun 

Resultat 2 % av skatteintäkter och statsbidrag 
* KF 25 maj2015 § 192 

* * KF 3 juni 2019 § 89 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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3(5) 

Genom rapporteringen ges kommunstyrelsen tidiga signaler på eventuella 
avvikelser i nämndernas arbete för att dels de övergripande verksamhetsmålen 
ska nås, dels budgeten ska hållas så att kommunens finansiella mål kan nås. Vid 
avvikelser mot driftsbudgeten som väntas kvarstå till årets slut, ska nämnderna 
på eget initiativ vidta korrigerande åtgärder. 

Denna rapportering avser perioden januari−augusti 2020 
Denna rapportering av vård- och omsorgsnämndens genomförda målaktiviteter 
och ekonomiska läge avser perioden januari−augusti 2020 och innefattar en 
prognos till årets slut (bilaga 1). 

Målaktiviteter 
Fullmäktige har fastställt totalt 18 resultatmått som visar viktiga aspekter av de 
övergripande verksamhetsmålen och som vid uppföljningar ska användas för 
att bedöma hur väl målen nås (KF 2015-05-25 § 192). 

Ambitionsnivån för vad som konkret ska uppnås 2020 framgår genom att det 
för varje mått finns ett målvärde för året (KS 2019-05-21 § 116). 

Nämnden har 15 målaktiviteter för 2020 som ska bidra till att resultatmåttens 
målvärden ska uppnås, vilket i sin tur ska bidra till att de övergripande 
verksamhetsmålen uppnås. För tre av de 18 resultatmåtten saknar nämnden 
aktiviteter. 

Det finns en startmånad för varje aktivitet och det är angivet i vilken takt den 
ska genomföras månad för månad. Denna uppföljning avser om nämndens 
aktiviteter under januari−augusti 2020 har genomförts enligt denna plan. Ju 
större andel genomförda aktiviteter, i desto högre grad indikeras att nämnden 
planenligt bidrar till att de kommunövergripande verksamhetsmålen ska nås. 

Under perioden följde nämnden sina 9 målaktiviteter av 15 (18 )enligt plan (60 
procent). Graden av genomförande är förhållandevis jämn mellan 
verksamhetsmålen. 

Prognosen för helåret är att 9 av 15 (18) målaktiviteter kommer genomföras 
planenligt (60 procent). Det saknas förutsättningar att klara alla aktiviteter enligt 
plan med anledning av pandemin som gjort aktiviteter omöjliga eller svåra att 
genomföra. 

Driftskostnader 
För helåret 2020 har nämnden en driftsbudget för den löpande verksamheten 
på netto 578,5 mnkr. För perioden januari−augusti är det budgeterat ett belopp 
på 392 mnkr. 

För perioden januari-augusti var driftskostnaderna netto totalt 4,2 mnkr högre 
än periodens budgeterade belopp (positiv avvikelse). Intäkterna var 19,8 mnkr 
högre än budget (positiv avvikelse), medan bruttokostnaderna var 20,6 mnkr 
högre (negativ avvikelse). 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Väsentliga avvikelser under perioden 

Intäkter 
Plusresultatet beror främst på intäkter från staten om 6,5 mnkr som har 
bokförts avseende kostnader för sjuklöner med anledning av covid-19. 

En stor del av plusresultatet beror även på ny hantering av bostadshyror och
momsersättning efter fastighetsöverlåtelser till LKF AB. 

Andra avvikelser är ökade intäkter på avgifter och taxor samt bidrag från 
Migrationsverket och Arbetsförmedlingen. 

Under augusti har statsbidrag motsvarande 1,1 mnkr bokats ut i driften för
aktiviteter för ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demens, 
teknik, kvalitet och effektivitet och inom psykisk hälsa. 

Kostnader 
Största avvikelsen beror på hantering av hyror från LKF AB, vilket är både på 
intäktssidan och kostnadssidan och de tar i princip ut varandra som 
prognostiserat vid tidigare uppföljning. 

Personalkostnaderna redovisar ett negativt resultat på 10 mnkr exklusive 
personalskuldsförändringen.. Personalkostnaderna redovisar ett negativt resultat 
på 10 mnkr exklusive personalskuldsförändringen.. Detta beror främst på ökade 
kostnader med anledning av covid-19 på 4,9 mnkr. Löneökningar är uppbokade 
för kommande lönerevision med 5,8 mnkr för perioden. 
Inhyrd bemanning av sjuksköterskor påverkar fortlöpande kostnaderna och ger 
en negativ avvikelse på 3,6 mnkr. 
Det som avviker på kostnadssidan utöver lönerna är förbrukningsmaterial som 
ger en negativ avvikelse på 3,2 mnkr. 

Med anledning av Covid-19 finns en projektkod där intäkter och kostnader 
kopplat till Covid-19 bokförs. Förvaltningen har hittills återsökt medel från 
staten för kostnader kopplat till covid på 6,7 mnkr. 

Helårsprognos 
Alla enheter förutom kostenheten genomför fortlöpande beslutade 
strukturplansåtgärder gällande inköpsbegränsning och bemanningsoptimering. 

Utan ytterligare åtgärder väntades det till årets slut kvarstå en negativ avvikelse 
mot driftbudgeten på 6,0 mnkr. Därför föreslogs som korrigerande åtgärd i 
handlingsplanen ( vid rapporteringstillfälle 2) att ansöka om kompensation från 
staten för extraordinära kostnader på 6,0 mnkr med anledning av Covid-19. 

Förvaltningen har ansökt om kompensationen från staten på 6,7 mnkr. I 
prognosen beräknar förvaltningen att få 5,4 mnkr (80 procent )av de ansökta 
medlen. Se handlingsplan (bilaga 2). I november kommer förvaltningen ansöka 
om ytterligare kompensation för merkostnader under september till december, 
vilket också beaktas i handlingsplanen (bilaga 2) med 2,6 mnkr. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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5(5) 

Kommunchefen fick i uppdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 23 
juni 2020 §129, att se till att det tillkommer åtgärder på 10,7 miljoner kronor, 
utöver de redan rapporterade åtgärderna i respektive nämnds handlingsplan för 
att årets driftbudget avseende den skattefinansierade verksamheten ska hållas 
utan avvikelser. 
De åtgärder som vård- och omsorgsförvaltningen föreslog var följande; 

- Minskade utgifter för hotell och resor i samband med 
utbildningstillfällen på 0, 15 mnkr 

- Inte använda medlen för utemiljö och utevistelsegaranti på 0,5 mnkr 
- Beräknat användande av rekvirerade statsbidrag motsvarande 2,0 mnkr 
- Kompensation för sjuklönekostnader från staten på 1,5 mnkr 

Förvaltningens ytterligare åtgärder bidrar med totalt 4,15 mnkr utöver en 
budget i balans. 

Förvaltningen har för perioden februari-augusti 2020 fått kompensation från 
staten om 6,5 mnkr för sjuklöner med anledning av covid 19. 

Under året har förvaltningen hittills rekvirerat statsbidrag motsvarande 7,4
mnkr och använt 2,3 mnkr. Återstår 5,14 mnkr till aktiviteter under hösten 
vilket är både på intäktssidan och kostnadssidan och beräknas ta ut varandra. 

Den slutgiltiga prognosen för helåret – som beaktar handlingsplanens åtgärder 
– är att driftbudgeten kommer visa ett överskott på 6 mnkr, då förvaltningen 
visar ett plusresultat denna period inkl personalskuldsförändringen och 
förväntar kompensation från staten på 80 procent av de ansökta medlen för 
merkostnader med anledning av covid-19, på 5,4 mnkr. 

Investeringar 
Av nämndens totala investeringsanslag för året på 2,0 mnkr har 0,6 mnkr 
bokförts under perioden. Enligt prognos kommer hela anslaget att upparbetas 
och bokföras till årets slut (100 procent). 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 12 september 2020 med bilagor. 

Beslut skickas till 
Förvaltningschef 
Ledningsgruppen
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens verksamhetscontroller för sammanställning
Ekonomienheten för kännedom 
Akt 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

2020-09-23 

Vård- och omsorgsnämnden 

§ 67 Dnr 2020/243 

Yttrande - Styrning och organisation för finskt 
förvaltningsområde 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar lämna nedanstående tjänsteskrivelse, 
daterad 20 augusti 2020, som yttrande till kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 23 juni 2020 (KS 2019/556 § 
138) ett önskemål om att nämnderna och representanterna för finska 
minoriteten yttrar sig över kommunstyrelsen förslag till beslut om styrning och 
organisation för finskt förvaltningsområde. 

1. Kommunstyrelsens uppdrar till arbetsmarknad och integrationsenheten 
att samordna framtagandet av nämndernas mål och riktlinjer för finskt 
förvaltningsområde för fastställande i respektive nämnd senast januari 
2021, samt att årligen rapportera till kommunstyrelsen hur arbetet under 
året har avlöpt. Rapporteringen sker lämpligast i samband med 
redovisningen av statsbidraget. 

2. Kommunstyrelsen överlåter till förvaltningen att bedöma omfattningen 
av tjänsten som samordnare utifrån de i utredningen fastställda 
arbetsuppgifterna, med hänsyn till att de kan variera över tid och 
omfattning. 

3. Kommunstyrelsen upphäver rådet för finskt förvaltningsområde som 
inrättades 2 augusti 2016 § 97. 

4. Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att inom sig välja en ansvarig 
förtroendevald för deltagande i det stora rådet för finskt 
förvaltningsområdet. 

5. Kommunstyrelsen väljer xxx xxxx som deltagande förtroendevald för 
kommunstyrelsen i det stora rådet för finskt förvaltningsområde 

Förvaltningens synpunkter 
Förvaltningen delar kommunstyrelsens förslag till beslut men saknar 
förtydligande av vilken förvaltning som avses under punkt två. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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2(2) 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 20 augusti 2020. 

2. § 57 vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 9 september 2020. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akt 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

2020-09-23 

Vård- och omsorgsnämnden 

§ 68 Dnr 2020/238 

Yttrande - Kulturstrategi för Ludvika kommun 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lämna nedanstående tjänsteskrivelse, 
daterad 2020-08-24 som yttrande till Kultur- och fritidsnämnden 

Beskrivning av ärendet 
Kulturstrategin är ett övergripande styrdokument som berör samtliga 
kommunala nämnder och helägda bolag. Föreslagen strategi förankras genom 
ett remissförfarande till alla kommunala nämnder och helägda bolag, med sista 
svarsdatum 1 oktober 2020. 

Syftet med Ludvika kommuns föreslagna kulturstrategi är att den ska ge en 
långsiktig färdriktning för kulturområdet och hur det ska utvecklas i hela 
kommunen. I strategin står att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet och för 
att uppnå kulturpolitiska mål ska det främja allas möjlighet till kulturupplevelser. 
Ludvika kommuns ska möjliggöra och skapa delaktighet till kultur och riva 
hinder som står i vägen för alla människor. 

Förvaltningens synpunkter 
Utifrån lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ska kommunen 
verka för att kulturutbud blir tillgängligt, främja jämlikhet i levnadsvillkor och 
full delaktighet i samhällslivet. Inom socialtjänstlagen ska människor med 
betydande svårigheter möjliggöras att leva som andra. I föreslagen strategi 
betonas den extra vikten av aktiviteter för barn med särskilda behov och om 
kultur som redskap inom vård och omsorgsområdet vilket stämmer mot Vård-
och omsorgsnämndens uppdrag och mål. 

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig positiv till strategin och har därför inga 
synpunkter på den föreslagna strategins innehåll eller utformning. 

Beslutsunderlag 
1. § 58 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 9 september 2020. 

2. Tjänsteskrivelse dateras den 24 augusti 2020. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslut skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
Akt 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) 

2020-09-23 

Vård- och omsorgsnämnden 

§ 69 Dnr 2020/316 

Äldreomsorg och covid – en lägesbild 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden noterar rapporten 

Beskrivning av ärendet 
Sveriges äldreomsorg och covid-19 – utdrag från SKR:s rapport ”Fakta om 
äldreomsorgen i ljuset av pandemin 2020”
Äldreomsorgen i Sverige har under våren fått utstå hård kritik från bland annat 
politiker på nationell nivå, fackliga företrädare och debattörer. Trots otroligt 
tuffa förutsättningar – snabb samhällspridning av coronaviruset, brist på 
skyddsutrustning, hög sjukfrånvaro bland personalen och otillräcklig testning – 
har chefer och medarbetare i äldreomsorgen gjort sitt yttersta för att skydda de 
äldre och varandra från covid-19. Det finns brister i äldreomsorgen som var 
kända redan innan pandemins utbrott. Men de utmaningarna kommer inte 
närmare en lösning om en onyanserad och onödigt överdriven bild får fäste. 
Det riskerar snarare att snabbt skapa otrygghet hos de äldre, anhöriga och 
anställda. 
Coronaviruset har drabbat Sverige hårt. I början av april blev det tydligt att 
många äldre hade insjuknat i covid-19 och att det fanns ökad smittspridning på 
äldreboenden. En av flera förklaringar är att de som bor på äldreboenden, 
precis som vi andra, är en del av samhället. På äldreboenden bor och lever 
människor sina liv, umgås med varandra, träffar vänner, familj och personal.
Äldreboenden är inte isolerade sjukhusavdelningar, det är äldre människors 
hem. Att förhindra smittspridning till särskilt boende när det föreligger 
samhällsspridning är därför mycket svårt, då särskilt boende är en del av 
samhället. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Åtgärder som gjorts i Sverige är; 
 Besöksförbud på särskilt boende. 
 Många kommuner eller regioner har öppnat mellanvårds-

former/speciella korttidsavdelningar för äldre med 
covid-19. 

 Att följa basala hygienrutiner är hörnstenen i smittskydd inom vård-
och omsorgsverksamheter (basal hygien omfattar handhygien och 
användning av arbetskläder, skyddshandskar och skyddskläder) det vill 
säga åtgärder som ska tillämpas i den direkta vården och omsorgen för 
att förebygga vårdrelaterade infektioner. 

 Skyddsutrustning behövs för att skydda personalen från smitta från
äldre med covid-19 men också som skydd för de äldre, både från 
smittspridning mellan äldre på ett boende med också från smitta från
personal med mycket diskreta symtom som varit i arbete. 

 Då detta är en helt ny smitta har nya studier publicerats löpande och
Folkhälsomyndigheten har löpande uppdaterat sina kunskapsunderlag 
och rekommendationer. 

 De grundläggande rekommendationerna har dock legat fast under hela
pandemin; arbeta aldrig med symptom oavsett hur diskreta dessa är 
och tillämpa alltid basala hygienrutiner. 

Alla måste kunna lita på att kommuner och regioner arbetar med vetenskapligt
säkra metoder kring hygien och skyddsutrustning. Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer, som bygger på den senaste kunskapen om coronaviruset,
är grunden för det lokala arbetsmiljöarbetet. 
Initialt under pandemin var det en global brist på många produkter gällande 
skyddsutrustning, vilket innebar stora svårigheter att säkerställa tillgång på 
utrustning i alla verksamheter. Osäkerhet kring vilken utrustning som skulle 
användas i kombination med den faktiska bristen på skyddsutrustning skapade 
stor oro. 
Att få till stånd en ändamålsenlig bred testning avseende pågående covid-19 har
tagit tid och är ett arbete som fortsatt pågår. Redan i ett tidigt skede 
identifierades att äldre inom äldreomsorgen var en särskilt utsatt grupp där så
väl testning av personal som äldre skulle genomföras på vida indikationer. 
Trots det har många kommuner återkommande lyft att det varit svårt att få till
stånd en bred testning inom äldreomsorgen. 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO:s tillsyn av äldreomsorgen – 
utmaningar och framgångsfaktorer
Med början av mitten av april genomförde IVO via telefonintervjuer 1 045 
tillsyner vid kommunerna inom särskilda boenden och hemtjänst. 
De utmaningar som IVO såg utifrån tillsynen; 

 Hantera oro bland personalen 
 Hantera informationsflödet – säkerställa att aktuell information når alla 
 Utforma rutiner kring skydd och hygien 
 Planera bemanningen på ett uthålligt sätt 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Framgångsfaktorer som IVO såg; 
 Säkerställa att hygienrutiner följs 
 Nära och tydligt ledarskap 
 Aktivt arbete med personalplanering – inrätta covid-19 enheter/team 
 Samverkan med sjuksköterskor och andra samarbetspartners 
 Boende/brukare/närståenderelaterat – aktiviteter utomhus, stöd i 

kontakter med anhöriga via telefon/digitala kanaler, information till 
anhöriga vad som görs för att minska smittspridning. 

Ludvika och covid-19 
Krisledningsgrupp startades på förvaltningen i slutet av mars. Krisledningen
har träffats dagligen under våren, för att övergå till varannan dag och sedan en 
gång/vecka från sommaren och fortfarande. I Krisledningen ingår förutom
förvaltningsledningen, MAS, enhetschef bemanningen och Vård- och 
omsorgsnämndens ordförande. Ett av de första besluten för krisledningen var
att införa beredskap på helger för chefer och sedan också både beredskap och 
utökade öppettider för bemanningen. Beredskapen avslutades helt i augusti. 

Distansarbete infördes från april för de som i sitt arbete har möjlighet till det.
Här har de flesta turas om att distansarbeta, allt i syfte att inte vara för många 
samtidigt på arbetsplatsen. 

Besöksförbud på äldreboenden infördes. För att underlätta kontakt med
anhöriga utrustades äldreboendena med paddor för videosamtal, samt 
plexiglasbord för fysiska besök. 

Stängning av daglig verksamhet LSS genomfördes i april. Alternativ erbjöds
personer som riskerade att fara illa av stängningen. 
Speciellt korttids för covid-19 startades 1 juni. Här har tagits emot personer
med konstaterad covid-19 som behöver eftervård eller alternativt riskerade att 
smitta någon annan om personer stannat/återkommit till sitt ordinarie boende.
Förvaltningen har under hela tiden aktivt arbetat med isolering av enheter eller 
isolering av enstaka personer vid misstanke om smitta eller konstaterad smitta.
Detta för att inte riskera att få ett större utbrott på någon av våra enheter. 

Rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Regionens smittskydd har 
hela tidens bevakats och följts. Inga avsteg från dessa har tagits. Fokus har här
legat på basala hygienrutiner, skyddsutrustning, isolering av personer och 
enheter, testning, smittspårning och antikroppstest. Under våren var många
medarbetare oroliga och mycket av arbetet innebar att sprida kunskap, ge 
information och svara på frågor. Ett inte så lätt arbete då det hela tiden kom
nya rekommendationer eller nya rutiner för oss att följa. Krisledningen 
bestämde tidigt att möta detta med återkommande informationsbrev ut till alla
anställda, digitala chefsmöten med aktuell information och möjlighet att ställa 
frågor. Samtidigt arbetades det med kontinuitetsplaner och riskanalyser på alla
enheter och nivåer. Tät kontakt och samverkan med fackliga organisationer har 
också prioriterats. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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4(5) 

Med Regionen lokalt har under hela året ett nära samarbete funnits, där vi
också fått både hjälp och stöd med utbildning hygienrutiner/skyddsutrustning 
till all personal samt resursförstärkning personellt och materiellt. 

Vi har skapat ett eget centralt förråd med skyddsutrustning, allt i syfte att ha
kontroll på vad som saknas och vilka resurser vi haft. Fördelningen har sedan 
skett ut till verksamheterna i mindre mängder för att säkerställa att materialet
ska räcka till alla. 

Matsalarna på särskilda boenden med hemtjänst stängdes med start i april. Den 
sociala yta som matsalarna är kunde inte säkras och blev till platser där smitta
kunde spridas. Istället infördes matlådor hem till lägenheten för den som 
önskade. Samtidigt beslutades att inga inköp i hemtjänst utförs tillsammans
med den äldre och heller inga sociala aktiviteter utförs utanför bostaden. Detta 
med anledning av de rekommendationer som kom från Folkhälsomyndigheten
om att den som är 70 år och äldre inte skulle vistas ute i sociala sammanhang. 

I slutet av april kunde förvaltningen börja skicka personal som var sjuk eller
kände sig dålig på testning. Vilket också har gjorts, då det varit viktigt att kunna 
få tillbaka de i arbete som inte varit smittad av covid-19. Från och med slutet 
av juli har förvaltningen kunnat skicka personal på antikroppstestning. 

Under våren har den dagliga verksamheten för demens sjuka, Ljungen stått 
utan besökare, då dessa individer valt att stanna hemma. Från och med 
september kommer Ljungen att vara stängd och aktiviteter erbjuds istället i och 
omkring den enskildes hem. 

Förvaltningsledningen har fått många frågor om antal dödsfall bland våra äldre.
En jämförelse har därför tagits fram för åren 2015-2020, där man kan se antal 
avlidna per månad inom respektive särskilt boende, säbo, och hemtjänst. Av 
bilderna kan man se att det inte varit någon större andel av detta mot tidigare 
år. 
I ordinärt boende har färre personer avlidit hittills i år än under samma period i 
fjol (112 personer mot 127 personer). I särskilt boende är det i princip samma
antal som avlidit hittills i år som under samma period 2019 (64 personer mot 
62 personer) 

Antal avlidna i hemtjänst per månad åren 2015 till 2020 
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Källa: Vård- och omsorgsförvaltningens verksamhetssystem. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Antal avlidna på säbo per månad åren 2015 till 2020 
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Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 4 september 2020. 

Beslut skickas till 
Akt 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(3) 

2020-09-23 

Vård- och omsorgsnämnden 

§ 70 Dnr 2020/161 

Förlängning av de tillfälliga korttidsplatserna med 
anledning av Covid 19 

Beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att förlänga de tillfälliga 

korttidsplatserna på Oasen med anledning av covid-19 till och med 31 
januari 2021 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att verksamheten på Oasen kan 
avslutas innan den 31 januari 2021 om behovet av tillfälliga 
korttidsplatser upphör 

Beskrivning av ärendet 
Mot bakgrund av den extraordinära situation som uppstod under våren i 
samband med pandemin av covid-19 har regionen förklarat att slutenvårdens 
resurser måste fördelas i enlighet med behovs- och solidaritetsprincipen i 3 kap 
1 § HSL. Det innebär att de som har störst behov har företräde till vården. Med 
det menar regionen att utskrivningsklara patienter inte kan kvarbli i regionens 
slutna vård, utan måste skrivas ut. 

Med anledning av detta ser Vård- och omsorgsförvaltningen ett behov av att 
under en förlängd period ha tillgång till extra korttidsplatser med anledning av 
covid-19. Kommunmedborgare och brukare som har konstaterad smitta och ett 
stort omvårdnadsbehov kan behöva få vistas i en isolerad och säker miljö. 

Huvudsaklig målgrupp är personer med konstaterad covid-19 och 

 utskrivningsklara från slutenvård med konstaterad covid-19 som 
behöver eftervård och återhämtning innan hemgång till sitt privata 
boende och/eller där risk för smitta till andra i hushållet finns, 

 personer i ordinärt boende med covid-19 där hemtjänstens omvårdnad 
inte är tillräcklig och/eller där risk för smitta till andra i hushållet finns, 

 personer i ordinärt boende med covid-19 som inte sedan tidigare är 
kända hos oss men som har stort omvårdnadsbehov och/eller där risk 
för smitta till andra i hushållet finns. Den här gruppens behov av 
korttidsboende kommer att bedömas i samråd med Regionen. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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2(3) 

Det tillfälliga korttidsboendet har varit i drift sedan 1 juni i tomställd avdelning 
på Biskopsgården. Korttidsboendet har 10 platser och beräknas vara i drift 
under 1 juni till 31 oktober 2020. En avstämning har genomförts i mitten av 
augusti för att se om behovet av dessa korttidsplatser kvarstår. Beläggningen 
vid Oasen har varit varierande. Första veckan då verksamheten öppnade var det 
inga brukare vid Oasen. Under följande period var det inledningsvis en brukare 
som vistades vid Oasen och under första semesterperioden från vecka 26 fram 
till skiftet vecka 28-29 var det en beläggning på 2-3 brukare. Sedan dess har 
Oasen varit stängd. Trots den relativt låga beläggningen vid Oasen 
konstaterades att en förlängning av att kunna ha verksamheten öppen till och 
med 31 januari 2021 skulle behövas. Vi befinner oss i en oklar situation hur 
covid-19 utvecklar sig i förvaltningens verksamheter under hösten. Likaså är vi 
en av få kommuner i länet som kan erbjudan korttidsplatser för personer med 
covid-19 och har därmed möjlighet att sälja plats till andra kommuner i länet 
vid eventuella utbrott. 

När korttidsboendet är fullbelagt kommer det fortsättningsvis som tidigare att 
behövas en bemanning med 12 årsarbetare. Regionen har lovat att en dialog kan 
återupptas avseende hjälp med resurser, både bemanning och utrustning, och 
därför är det ännu inte klart med hur stor bemanning förvaltningen behöver 
ansvara för, främst gällande sjuksköterskor. 

Om förvaltningen ser att behovet av de tillfälliga korttidsplatserna upphör avser 
förvaltningen att avsluta verksamheten på Oasen innan den 31 januari 2021. 

Riskbedömning innan verkställighet 

Innan verksamheten öppnades 1 juni utfördes en gemensam risk- och 
konsekvensanalys i samverkan med Social- och utbildningsförvaltningen då 
båda förvaltningarna har verksamhet vid Biskopsgården. En risk- och 
konsekvensanalys gjordes också för all verksamhet som förvaltningen har i dag i 
lokaler på Biskopsgården. En enskild riskbedömning genomfördes för 
arbetsgruppen som ska arbeta vid de tillfälliga korttidsplatserna. 

En risk- och konsekvensanalys för biståndshandläggarna utfördes också då 
korttidsboendet innebär ytterligare enhet att utföra biståndsbedömning vid. 

Även kostverksamheten genomförde riskbedömning med anledning av att 
deras verksamhet utökas genom att ytterligare verksamhet behöver tillgodoses 
med deras resurser. 

Inför en eventuell förlängning har en övergripande risk- och konsekvensanalys 
utförts. 

Ekonomiska konsekvenser 

Kostnaden för att bedriva verksamheten under perioden 1 november – 31 
januari uppgår till 1,9 mnkr under förutsättning att platserna är belagda. Hittills 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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har kostnaden varit lägre än beräknat eftersom verksamheten inte har haft full 
beläggning och personalen har därför planerats om till andra verksamheter i 
förvaltningen. 

Enligt riksdagsbeslut i mars ska kommuner och regioner kunna kompenseras 
för extra ordinära åtgärder och merkostnader inom hälso- och sjukvården 
kopplade till coronaviruset. Därför bokför förvaltningen alla kostnader som kan 
kopplas till covid-19 på en särskild projektkod. En ansökan har skickats in till 
staten för kompensation på 1,2 mnkr för perioden juni till augusti för Oasen. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 4 september 2020. 

Beslut skickas till 
Ledningsgruppen 
Verksamhetschef 
Enhetschef 
Akt 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

2020-09-23 

Vård- och omsorgsnämnden 

§ 71 Dnr 2019/260 

Halvårsuppföljning av handlingsplan för ökad 
frisknärvaro 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens uppföljning 
av handlingsplanen för ökad frisknärvaro 

Beskrivning av ärendet 
Under januari till och med juni månad 2020 är sjukfrånvaro i genomsnitt 
14,58%. Samma period 2019 var genomsnittet för samma period 11,07%. 

Vård- och omsorgsförvaltningen har under våren arbetat med handlingsplanen 
för ökad frisknärvaro enligt de fyra fokusområden som nämnden godkände 
191218 och har till stora delar lyckats genomföra dessa. 

Många aktiviteter i handlingsplanen är även de genomförda men på grund av 
covid-19 har bland annat en del utbildningar fått ställas in. 

På grund av rådande Corona pandemi och uppmaningen att stanna hemma från 
arbetet vid minsta symtom på förkylning och övre luftvägsinfektion har 
sjukfrånvaron i förvaltningen ökat under den första delen av året. Avsaknaden 
av karensavdrag och läkarintyg under våren kan också ha bidragit till den ökade 
sjukfrånvaron. 

Beslutsunderlag 
1. § 59 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 9 september 2020. 

2. Tjänsteskrivelse med bilaga daterad den 6 augusti 2020. 

Beslut skickas till 
Ledningsgruppen 
Akt 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

2020-09-23 

Vård- och omsorgsnämnden 

§ 72 Dnr 2020/104 

Sjukfrånvaro januari - juli 2020 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen om sjukfrånvaron för 
januari - juli 

Beskrivning av ärendet 
Redovisningen av sjukfrånvaron för personal inom vård- och 
omsorgsförvaltningen redovisas genom procent av sjukfrånvarotimmar av 
arbetad tid. Sjukfrånvaron redovisas från personalsystemet efter avslutad månad 
och jämförs med sjukfrånvaron motsvarande månad 2019. 

Beslutsunderlag 
1. § 60 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 9 september 2020. 

2. Tjänsteskrivelse daterad den 27 augusti 2020. 

Beslut skickas till 
Akt 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(3) 

2020-09-23 

Vård- och omsorgsnämnden 

§ 73 Dnr 2020/2 

Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal 
beslut om bistånd som inte har verkställts till och 
med 30juni 2020 

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 2020. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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2(3) 

Statistikrapport den 30 juni 2020 

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 

10 7 3 10 

Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader. 

Beslut om Antal 
Äldreboende - servicelägenhet 8 

LSS – gruppbostad 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) 

Äldreboende -
servicelägenhet 

2019-11-05 238 K 1 

Äldreboende -
servicelägenhet 

2019-12-13 200 K 1 

Äldreboende -
servicelägenhet 

2020-01-14 168 M 1 

LSS – 
gruppbostad 

2020-01-14 168 M 1 

Äldreboende -
servicelägenhet 

2020-02-04 147 M 1 

Äldreboende – 
demens 

2020-02-07 144 K 1 

Äldreboende -
servicelägenhet 

2020-03-10 112 K 1 

Äldreboende -
servicelägenhet 

2020-03-11 111 K 1 

Äldreboende -
servicelägenhet 

2020-03-11 111 M 1 

Äldreboende -
servicelägenhet 

2020-03-26 96 M 1 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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3(3) 

Beslutsunderlag 
1. § 61 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 9 september 2020. 

2. Tjänsteskrivelse daterad 1 juli 2020. 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
Akt 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(3) 

2020-09-23 

Vård- och omsorgsnämnden 

§ 74 Dnr 2020/2 

Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal 
beslut om bistånd som inte har verkställts till och 
med den 31 juli 2020 

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 2020. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Statistikrapport den 31 juli 2020 

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 

10 7 3 10 

Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader. 

Beslut om Antal 
Äldreboende - servicelägenhet 8 

LSS – gruppbostad 1 

Äldreboende - demens 1 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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3(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) 

Äldreboende -
servicelägenhet 

2019-11-05 269 K 1 

Äldreboende -
servicelägenhet 

2019-12-13 231 K 1 

Äldreboende -
servicelägenhet 

2020-01-14 199 M 1 

LSS – 
gruppbostad 

2020-01-14 199 M 1 

Äldreboende -
servicelägenhet 

2020-02-04 178 M 1 

Äldreboende – 
demens 

2020-02-07 175 K 1 

Äldreboende -
servicelägenhet 

2020-03-10 143 K 1 

Äldreboende -
servicelägenhet 

2020-03-11 142 K 1 

Äldreboende -
servicelägenhet 

2020-03-11 142 M 1 

Äldreboende -
servicelägenhet 

2020-03-26 127 M 1 

Beslutsunderlag 
1. § 62 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 9 september 2020. 

2. Tjänsteskrivelse daterad den 3 augusti 2020. 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
Akt 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

2020-09-23 

Vård- och omsorgsnämnden 

§ 75 Dnr 2020/2 

Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal 
beslut om bistånd som inte har verkställts till och 
med 31 augusti 2020 

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 2020. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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______ 

2(2) 

Statistikrapport den 31 augusti 2020 

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 
Äldreboende - servicelägenhet 1 

LSS – gruppbostad 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 

2020-01-14 230 M 1 

Äldreboende -
servicelägenhet 

2020-02-04 209 M 1 

Äldreboende – 
demens 

2020-02-07 206 K 1 

Beslutsunderlag 
1. § 63 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 9 september. 

2. Tjänsteskrivelse daterad den 1 september. 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
Akt 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

2020-09-23 

Vård- och omsorgsnämnden 

§ 76 Dnr 2020/60 

Information från förvaltningen 

- Covid- 19 – Eva informerar om tillgång på skyddsutrustning m.m. 
- Säfsgården – information om hur arbetet fortgår med 

strukturplanförändringarna. 
- Äldreomsorgslyftet- ett statsbidrag som ger förutsättning för att utbilda 

sig till undersköterska med lön. 

Beslut skickas till 
Akt 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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______ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

2020-09-23 

Vård- och omsorgsnämnden 

§ 77 Dnr 2020/61 

Information från ordförande 

Beslut 
- Föreningsstöd, extra anslag. 
- Ett uppdrag till kommunstyrelsen – Uppvaktning av kommunens 100 

åringar. 
- Psykisk ohälsa – digitala föreläsningar. 
- Budget - fortsatt arbete med budgeten för 2021. 
- Mål och målaktiviteter för 2021-2025. 
- Höstbudget för riket. 
- Blomster till äldreboende. 

Beslut skickas till 
Akt 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

2020-09-23 

Vård- och omsorgsnämnden 

§ 78 Dnr 2020/4 

Meddelanden 2020 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden 

Beskrivning av ärendet 
1. Von 2020/56-73 

Region Dalarna - Redovisning av utskrivningsklara maj-juni-juli 

2. Von 2019/201- 73 
Förvaltningsrätten Dom - Personligassistans 

3. Von 2019/396 
Högsta Förvaltningsrätten – Protokoll, avslag på yrkande om inhibition 
och muntlig förhandling 

4. Von 2019/172- 00 
KS protokoll § 137 2020-06-23 – Utredningsuppdrag gemensam 
nämndadministration 

5. Von 2020/158-73 
Avvikelserapportering 2:a kvartalet år 2020 

6. Von 2020/135-00 
KS Protokoll § 134 Grundläggande granskning avseende 
ansvarsutövande 2019 

7. Von 2019/128-04 
KS Protokoll § 129 Kommunövergripande rapportering av 
målaktiviteter och ekonomi, uppföljningstillfälle 2, år 2020 

8. Von 2020/255-73 
Arbetsmiljöverket – tillsyningsmeddelande-svar-Avslut 

9. Von 2019/396-73 
Högsta förvaltningsdomstolen – avslår yrkanden inhibition, muntlig 
förhandling och inhämtande av utredning 

10. Von 2019/396 
Korrigering av inlämnade handlingar till Högsta förvaltningsdomstolen 

11. Von 2020/191-73 
IVO- svar på klagomål som skickats till IVO. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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______ 

2(2) 

12. Von 2020/67 
Förvaltningssamverkan 2020-06-08 

13. Von 2020/201-73 
IVO- Underrättelse och tjänsteanteckningar 

14. Von 20219/396-73 
Kammarrätten – Protokoll, avslag på yrkandet om inhibition 

15. Von 2019/396 
Kammarrätten – Protokoll, avslag på yrkanden 

16. Von 2019/186-00 
KF Protokoll § 91 Antagande av reviderat reglemente för vård- och 
omsorgsnämnden 

17. Von 2019/398-73 
KF protokoll § 85 Antagande av barn- och ungdomspolicy 

18. Von 2019/201-73 
Förvaltningsrätten – Dom personlig assistans 

19. Von 2019/396-73 
Kammarrätten – Beslut att inte meddela prövningstillstånd 

20. Von 2020/93- 73 
Yttrande Reviderad överenskommelse om samverkan för trygg och säker 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

21. Von 2020/198-73 
Yttrande – Folkhälsostrategi 

22. Von 2019/314-73 
Förvaltningsrätten – Avslag av överklagan 

23. Von 2020/201-00 
IVO- Beslut om att avsluta ärendet – Kohort-vården 

24. Von 2018/231-73 
Underrättelse från IVO – Möjlighet att lämna synpunkter. 

25. Von 2018/231-73 
IVO- Beslut gällande klagomål på vården. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 16 september. 

Beslut skickas till 
Akt 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

2020-09-23 

Vård- och omsorgsnämnden 

§ 79 Dnr 2020/3 

Delegationsbeslut 2020 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten 

Beskrivning av ärendet 
1. Arbetsutskottet 
2020-06-10 § 42-50
2020-09-09 § 51- 67 
2020-09-09 § 19-21 Enskilda ärenden 

2. Biståndsbeslut 
- Juni 2020 
- Juli 2020 
- Augusti 2020 

3. Förvaltningschef 
Kurser 
- IBIS- bromskloss eller hävstång 
- Nära vård i kommunerna 
- Rättsdatabasen JUNO 
- Sociala berättelser och seriesamtal 
- LSG-Lösningsfokuserat arbetssätt 
- Sammanhållen kunskapsstyrning – vård 
- Kompetensförsörjning i vården och omsorgen om äldre 

4. Områdeschef 
- Fördelning av arbetsuppgifter inom arbetsmiljöområdet/retur 

- Förordnanden 

5. Områdeschefer och enhetschefer 
Ledighetsansökan 

- enskild angelägenhet 

- tjänstledighet 

- fackligt/politiskt förtroendeuppdrag 

- önskad sysselsättningsgrad 

6. Övriga 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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2(2) 

- Undantag för medarbetare som ej uppfyller kompetenskrav 
- Medge undantag under besöksförbud 
- Köp av plats 
- Köp av plats 
- Köp av plats 
- Medge undantag under besöksförbud 
- Köp av dagligverksamhet 
- Köp av plats 
- Utlämnande av handling 
- Utlämnande av handling 
- Rekreationsvistelse och seniormässa 
- Köp av boende 
- Stängning av dagligverksamhet LSS 
- Utlämnande av handling 
- Yttrande om lönebidrag 
- Utlämnande av handling 

7. Anställningsavtal 
- 853 stycken 
8. Fonder 
Inga aktuella 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 27 augusti 2020. 

Beslut skickas till 
Akt 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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