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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2022-09-26 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 73  Dnr 2021/1 

 

Budgetuppföljning januari - juni 2022 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner budgetuppföljningen för perioden 
januari till juni 2022. 

Beskrivning av ärendet 

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

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

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

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

Intäkter har bokats ner från balanskonton gällande  

- Äldreomsorgslyftet om 1,1 mnkr 

- Psykisk hälsa om 0,2 mnkr 

- Främja hållbart arbetsliv om 0,9 mnkr 

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

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

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

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

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

Beslutsunderlag 
1. Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott § 50 2022-09-12. 

2. Tjänsteskrivelser med bilagor daterad 14 juli 2022. 

 

______ 
 

Beslut skickas till 
Förvaltningsledningen 
Ekonomer 
Insidan 
Akt 

4



 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2022-09-26 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 74  Dnr 2021/1 

 

Budgetuppföljning januari - juli 2022 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner budgetuppföljningen för perioden 
januari till juli 2022. 

Beskrivning av ärendet 

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

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

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

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

Intäkter har bokats ner från balanskonton gällande  

- Äldreomsorgslyftet om 1,2 mnkr 

- Främja hållbart arbetsliv om 0,9 mnkr 

- Stimulansmedel om 0,1 mnr 

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

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

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

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

Beslutsunderlag 
1. Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott § 51, 2022-09-12. 

2. Tjänsteskrivelse med bilagor daterad 5 september 2022. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Förvaltningsledningen 
Ekonomer 
Insidan 
Akt 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2022-09-26 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 75  Dnr 2021/1 

 

Budget uppföljning januari – augusti 2022 

Beslut 
Vård-och omsorgsnämnden godkänner budgetuppföljningen för perioden 
januari – augusti 2022. 

Beskrivning av ärendet 

Resultat 
I redovisningen för perioden januari-augusti 2022 visar förvaltningen en negativ 
resultatavvikelse mot budget på 15,9 mnkr exkl. personalskuldsförändringen. 
Utan merkostnader med anledning av Covid-19 om 1,8 mnkr hade 
förvaltningen visat en negativ resultatavvikelse på 14,1 mnkr exklusive 
personalskuldsförändringen.  

För perioden är det redovisat en positiv kostnadsavvikelse på 9,6 mnkr 
avseende personalskuldförändringen för januari-augusti. 

Resultat inklusive personalskuld visar en negativ avvikelse mot budget på 6,4 
mnkr. 

Intäkter 
Periodens intäkter visar en positiv avvikelse mot budget på 9 mnkr.   

Intäkter har bokats ner från balanskonton om 3,7 mnkr. 

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

Kostnader 
Periodens kostnader visar en negativ avvikelse mot budget på 15,5 mnkr inkl. 
personalskuld januari-augusti 2022.  

Personalkostnaderna visar en negativ avvikelse på 14 mnkr exkl. personalskuld. 

Periodens totala kostnader exkl. den positiva avvikelsen för personalskuld om 
9,6 mnkr och exkl. kostnader för covid-19 på 6 mnkr visar en negativ avvikelse 
på 14 m Under perioden var nettokostnaderna för den löpande verksamheten 
totalt 6,4 mnkr högre än periodens budgeterade nivå, med störst avvikelse för 
förvaltningens negativa utfall på personalkostnader om 15,5 mnkr samt externa 
köp om 9,2 mnkr.  
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Investeringar 
Av det totala investeringsanslaget för året på 6,3 mnkr (inklusive medel om 3,3 
mnkr som överfördes från 2021) har 0,4 mnkr bokförts under perioden. Enligt 
prognos kommer 4,5 mnkr av anslaget att upparbetas och bokföras till årets 
slut. Resterande medel på 1,8 mnkr beräknar nämnden begära överföring av till 
nästa år då flera projekt ligger försenade.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse med bilagor daterad den 15 september 2022. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Förvaltningsledningen 
Ekonomer 
Insidan 
Akt 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2022-09-26 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 76  Dnr 2021/1 

 

Rapportering av driftkostnader och investeringar 
tredje uppföljningstillfället år 2022 

Beslut 
1. Nämnden godkänner periodens rapportering, enligt bilaga 1 daterad 15 

september 2022. 

2. Nämnden noterar strukturplaneuppdragens åtgärder per nämnd och 
bolag 2022−2024, enligt bilaga 2 daterad 15 september 2022. 

3. Nämnden fastställer handlingsplan med åtgärder för att bidra till en 
ekonomi i balans 2022, enligt bilaga 3 daterad 15 september 2022. 

4. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att verkställa strukturplanens 
åtgärder. 

5. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att verkställa handlingsplanens 
åtgärder. 

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

Denna rapportering av vård- och omsorgsnämndens ekonomiska läge avser 
perioden januari−augusti 2022, och innefattar en prognos till årets slut (bilaga 1). 
Prognosen för driftskostnaderna beaktar de åtgärder som framgår av 
strukturplaneuppdragen (bilaga 2) och handlingsplan (bilaga 3).    

Driftkostnader. Under perioden var nettokostnaderna för den löpande 
verksamheten totalt 6,4 mnkr högre än periodens budgeterade nivå, med störst 
avvikelse för förvaltningens negativa utfall på personalkostnader om 14,1 mnkr 
exklusive personalskuld samt externa köp om 9,2 mnkr och en positiv 
personalskuldsförändring om 9,6 mnkr och intäkter från statsbidrag om 3,7 
mnkr. 

Utan ytterligare åtgärder väntas det till årets slut kvarstå en negativ 
budgetavvikelse på 15,0 mnkr. Därför föreslås i en handlingsplan korrigerande 
åtgärder. Den slutgiltiga prognosen för helåret – som beaktar 
strukturplaneuppdragen och handlingsplanens åtgärder – är att driftbudgeten 
kommer att överskrida 9,0 mnkr. 
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Investeringar. Av det totala investeringsanslaget för året på 6,3 mnkr (inklusive 
medel om 3,3 mnkr som överfördes från 2021) har 0,4 mnkr bokförts under 
perioden. Enligt prognos kommer 4,5 mnkr av anslaget att upparbetas och 
bokföras till årets slut. Resterande medel på 1,8 mnkr beräknar nämnden begära 
överföring av till nästa år då flera projekt ligger försenade. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 15 september 2022. 
2. Vård- och omsorgsnämndens rapportering av driftkostnader och 

investeringar, uppföljningstillfälle 3 år 2022, daterad 15 september 2022. 
3. Vård- och omsorgsnämndens strukturplan med effektiviseringsåtgärder 

2021−2023, uppföljningstillfälle 3 år 2022, daterad 15 september 2022. 
4. Vård- och omsorgsnämndens handlingsplan med åtgärder för att bidra 

till en ekonomi i balans 2022, uppföljningstillfälle 3 år 2022, daterad 15 
september 2022. 

Behandling 
Ordförande  ajournerar mötet  i 10 minuter.  

______ 
 

Beslut skickas till 
Förvaltningsledning 
Kommunstyrelsen för kännedom 
KSF:s verksamhetscontroller för sammanställning 
Verksamhetsområde ekonomi för sammanställning 
Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2022-09-26 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 77  Dnr 2021/310 

 

Yttrande – Granskningsrapport av vård- och 
omsorgsnämndens arbete med inhyrd vårdpersonal 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden lämnar tjänsteskrivelse daterad 12 september som 
yttrande till kommunrevisionen. 

Beskrivning av ärendet 
På uppdrag av Ludvika kommuns revisorer har KPMG granskat om vård- och 
omsorgsnämnden har säkerställt en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll 
avseende inhyrd vårdpersonal. Uppdraget ingick i revisionsplanen för år 2021. I 
granskningsrapporten som bifogas framgår bedömningar och 
rekommendationer. 

Revisionen begärde i ett missiv att vård- och omsorgsnämnden skulle lämna ett 
yttrande över bifogad rapport senast den 22 augusti 2022. Vård- och 
omsorgsnämnden har begärt förlängd svarstid till och med 1 oktober 2022. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 12 september 2022.  
2. Granskningsrapport, daterad 29 mars 2022. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunrevisionen 
Kommunfullmäktige 
Verksamhetschef HsL 
Akt 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2022-09-26 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 78   

 

Hemtjänsten – nuläge och i framtiden 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden noterar rapporten och ger förvaltningen i uppdrag 
att presentera en slutrapport. 

Beskrivning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden har under förmiddagen fått en muntlig 
redovisning av hur man arbetar inom hemtjänsten dag och natt. Nämnden har 
även fått information om vad det är för skillnad på SÄBO med hemtjänst och 
SÄBO med heldygnsomsorg. Vidare fick även nämnden en muntlig 
information av projektledare Alexander Jansson, där han redogjorde vad som 
har gjorts fram till idag i projektet om hemtjänsten som pågår under 2022. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Akt 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(3) 

2022-09-26 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 79  Dnr 2022/2 

 

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

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden tar del av och godkänner förvaltningens rapport 
och översänder rapporten till kommunfullmäktige för kännedom. 

Beskrivning av ärendet 
Sedan den 1 juli 2006 gäller bestämmelser i socialtjänstlagen och lagen om stöd 
och service, LSS, vilket syftar till att stärka rättssäkerheten för den enskilda som 
beviljats bistånd. Bestämmelserna avser: 

• Rapporteringsskyldighet när en kommun inte verkställer sitt eget 
gynnande beslut om bistånds till Inspektionen för vård och omsorg, 
IVO. 

• Särskild avgift (sanktionsavgift) när en kommun inte verkställer sitt eget 
gynnande beslut inom skälig tid (3 månader). 

• Utökade möjligheter för kommunala revisorer att granska ärenden som 
rör myndighetsutövning mot enskild, när det gäller hur vård- och 
omsorgsnämnden verkställer sina egna gynnande beslut. 

• Ansvarig nämnd och kommunfullmäktige ska underrättas om antal 
gynnande beslut som inte verkställs inom skälig tid. 

Varje kvartal rapporterar vård- och omsorgsförvaltningen till IVO vilka 
gynnande beslut som inte verkställts inom skälig tid. 

Varje månad lämnas statistikrapport till vård- och omsorgsnämnden och 
kommunfullmäktige över hur många gynnande beslut som inte har verkställts 
inom tre månader.  
Statistikrapporten beskriver vilken typ av bistånd som besluten gäller, antal 
beslut som inte verkställts inom tre månader samt hur lång tid det har gått från 
dagen för respektive beslut. Rapporteringen sker en gång varje månad och 
upprepas till dess att beslutet är verkställt. Ett beslut är verkställt när den 
enskilde tillhandahålls den beviljade insatsen.  
Denna rapport avser de uppgifter som fanns tillgängliga den 30 juni 2022.  
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Statistikrapport den 30 juni 2022 

Antal beslut som inte har verkställts inom tre månader. Andel kvinnor respektive män och  
antal av dessa som tackat nej till erbjudande. 

Antal beslut Varav  
kvinnor 

Varav  
män 

Antal som tackat nej till 
erbjudande 

7 3 4 3 

 

 Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader. 

Beslut om Antal 

LSS – gruppbostad 1 

Äldreboende- demens 3 

Äldreboende - heldygnsomsorg 1 

LSS – avlösarservice 1 

LSS – kontaktperson 1 

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

Beslut om Besluts- 
datum 

Antal 
 dagar 

Kvinna 
eller  
man 

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

Äldreboende – 
demens 

2021-09-17 286 M 1 

Äldreboende – 
demens 

2021-12-02 210 K 1 

LSS – 
gruppbostad 

2022-02-04 146 K 2 

Äldreboende - 
heldygnsomsorg 

2022-02-17 133 K 1 

LSS - 
avlösarservice 

2022-02-21 129 M 2 

Äldreboende – 
demens 

2022-02-24 126 M 2 

LSS – 
kontaktperson 

2022-03-01 121 M 2 

 

Beslutsunderlag 
1. Vård-och omsorgsnämndens arbetsutskott § 55, 2022-09-12. 

2. Tjänsteskrivelse daterad den 1 juli 2022. 

______ 
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Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
Akt 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2022-09-26 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 80  Dnr 2022/2 

 

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

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden tar del av och godkänner förvaltningens rapport 
och översänder rapporten till kommunfullmäktige för kännedom. 

Beskrivning av ärendet 
Sedan den 1 juli 2006 gäller bestämmelser i socialtjänstlagen och lagen om stöd 
och service, LSS, vilket syftar till att stärka rättssäkerheten för den enskilda som 
beviljats bistånd. Bestämmelserna avser: 

• Rapporteringsskyldighet när en kommun inte verkställer sitt eget 
gynnande beslut om bistånds till Inspektionen för vård och omsorg, 
IVO. 

• Särskild avgift (sanktionsavgift) när en kommun inte verkställer sitt eget 
gynnande beslut inom skälig tid (3 månader). 

• Utökade möjligheter för kommunala revisorer att granska ärenden som 
rör myndighetsutövning mot enskild, när det gäller hur vård- och 
omsorgsnämnden verkställer sina egna gynnande beslut. 

• Ansvarig nämnd och kommunfullmäktige ska underrättas om antal 
gynnande beslut som inte verkställs inom skälig tid. 

Varje kvartal rapporterar vård- och omsorgsförvaltningen till IVO vilka 
gynnande beslut som inte verkställts inom skälig tid. 

Varje månad lämnas statistikrapport till vård- och omsorgsnämnden och 
kommunfullmäktige över hur många gynnande beslut som inte har verkställts 
inom tre månader.  
Statistikrapporten beskriver vilken typ av bistånd som besluten gäller, antal 
beslut som inte verkställts inom tre månader samt hur lång tid det har gått från 
dagen för respektive beslut. Rapporteringen sker en gång varje månad och 
upprepas till dess att beslutet är verkställt. Ett beslut är verkställt när den 
enskilde tillhandahålls den beviljade insatsen.  
Denna rapport avser de uppgifter som fanns tillgängliga den 31 juli 2022.  

16
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Statistikrapport den 31 juli 2022 

Antal beslut som inte har verkställts inom tre månader. Andel kvinnor respektive män och  
antal av dessa som tackat nej till erbjudande. 

Antal beslut Varav  
kvinnor 

Varav  
män 

Antal som tackat nej till 
erbjudande 

3 1 1 1 

 

 Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader. 

Beslut om Antal 

Äldreboende - heldygnsomsorg 1 

LSS – avlösarservice 1 

LSS – kontaktperson 1 

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

Beslut om Besluts- 
datum 

Antal 
 dagar 

Kvinna 
eller  
man 

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

Äldreboende - 
heldygnsomsorg 

2022-02-17 164 K 1 

LSS - 
avlösarservice 

2022-02-21 160 M 2 

LSS – 
kontaktperson 

2022-03-01 152 M 2 

 

Beslutsunderlag 
1. Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott § 56, 2022-09-12. 

2. Tjänsteskrivelse daterad den 4 augusti 2022. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
Akt 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2022-09-26 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 81  Dnr 2022/2 

 

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

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden tar del av och godkänner förvaltningens rapport 
och översänder rapporten till kommunfullmäktige för kännedom. 

Beskrivning av ärendet 
Sedan den 1 juli 2006 gäller bestämmelser i socialtjänstlagen och lagen om stöd 
och service, LSS, vilket syftar till att stärka rättssäkerheten för den enskilda som 
beviljats bistånd. Bestämmelserna avser: 

• Rapporteringsskyldighet när en kommun inte verkställer sitt eget 
gynnande beslut om bistånds till Inspektionen för vård och omsorg, 
IVO. 

• Särskild avgift (sanktionsavgift) när en kommun inte verkställer sitt eget 
gynnande beslut inom skälig tid (3 månader). 

• Utökade möjligheter för kommunala revisorer att granska ärenden som 
rör myndighetsutövning mot enskild, när det gäller hur vård- och 
omsorgsnämnden verkställer sina egna gynnande beslut. 

• Ansvarig nämnd och kommunfullmäktige ska underrättas om antal 
gynnande beslut som inte verkställs inom skälig tid. 

Varje kvartal rapporterar vård- och omsorgsförvaltningen till IVO vilka 
gynnande beslut som inte verkställts inom skälig tid. 

Varje månad lämnas statistikrapport till vård- och omsorgsnämnden och 
kommunfullmäktige över hur många gynnande beslut som inte har verkställts 
inom tre månader.  
Statistikrapporten beskriver vilken typ av bistånd som besluten gäller, antal 
beslut som inte verkställts inom tre månader samt hur lång tid det har gått från 
dagen för respektive beslut. Rapporteringen sker en gång varje månad och 
upprepas till dess att beslutet är verkställt. Ett beslut är verkställt när den 
enskilde tillhandahålls den beviljade insatsen. Denna rapport avser de uppgifter 
som fanns tillgängliga den 31 augusti 2022.  
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2(2) 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Statistikrapport den 31 augusti 2022 

Antal beslut som inte har verkställts inom tre månader. Andel kvinnor respektive män och  
antal av dessa som tackat nej till erbjudande. 

Antal beslut Varav  
kvinnor 

Varav  
män 

Antal som tackat nej till 
erbjudande 

2 1 1 0 

 

 Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader. 

Beslut om Antal 

LSS – bostad med särskilt service för 
barn/unga 

1 

LSS – daglig verksamhet 1 

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

Beslut om Besluts- 
datum 

Antal 
 dagar 

Kvinna 
eller  
man 

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

LSS – bostad med 
särskilt service för 
barn/unga 

2022-05-03 120 K 2 

LSS - avlösarservice 2022-05-11 112 M 2 

 

Beslutsunderlag 
1. Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott § 57, 2022-09-12. 

2. Tjänsteskrivelse daterad den 1 september 2022. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
Akt 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2022-09-26 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 82  Dnr 2022/6 

 

Månadsrapport från förvaltningen 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner informationen. 

Beskrivning av ärendet 
I den skriftliga månadsrapporten finns information om personalfrågor, viktiga 
verksamhetshändelser, händelser av betydelse och annan information. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 2022-09-19. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Akt 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2022-09-26 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 83  Dnr 2022/7 

 

Information från ordförande 

 
- Facebook 
- Ny mandatperiod 

______ 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2022-09-26 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 84  Dnr 2022/3 

 

Delegationsbeslut  

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

Beskrivning av ärendet 
Vård-och omsorgsnämnden här överlåtit sin beslutanderätt till utskott, 
ordförande och tjänstemän enligt en av vård- och omsorgsnämnden antagen 
delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till vård- och omsorgsnämnden. 

Redovisningen innebär inte att vård- och omsorgsnämnden får ompröva eller 
fastställa delegationsbesluten. Däremot står det vård- och omsorgsnämnden 
fritt att återkalla lämnad delegation. 

1. Au protokoll 

- Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2022-09-12 § 50-59 

- Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott – enskilda ärenden 
2022-09-12 § 12-13 

2. Biståndsbeslut 

- Beslut tagna 2022-06-01 - 2022-06-30 

- Beslut tagna 2022-07-01 - 2022-07-31 

- Beslut tagna 2022-08-01 – 2022-08-31 

3. Kurser 

- eFörvaltningsdagarna  

- Framtidensäldreomsorg – biståndshandläggarens roll? 

- Förskrivarutbildning manuell rullstol 

4. Arbetsmiljö 

- 12 st 

5. Förordnanden 

- Bodil Lindberg förordnas tf enhetschef 2022-06-20-2022-07-17 

6. Delegationsbeslut 

- Ordförande beslut – Köp av boende 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

- Ordförande beslut – Köp av boende 

- Ordförande beslut – Köp av boende 

- Förvaltningschef  - Yttrande om lönebidrag 

7. Anställningsavtal 

- 250 underskrivna anställningsavtal 

8. Fonder 

-  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 15 september 2022. 
2. Underlaget för redovisningen finns i delegationspärmen på 

förvaltningens kansli. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Akt 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2022-09-26 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 85  Dnr 2022/4 

 

Meddelanden  

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av inkomna 
meddelanden. 

Beskrivning av ärendet 
1. VON 2022/44-73  

Utskrivningsklara juni 2022 

2. VON 2022/44-73  
Utskrivningsklara juli 2022 

3. VON 2019/396 
HFD 3794-20 Aktbil 15, SLUTLIGT BESLUT 

4. VON 2022/135 
Beslut KF 2022-06-27 Fastställande av strategisk plan med ekonomiska 
ramar för 2023-2025 

5. VON 2022/60 
Beslut KF 2022-06-27 Avgifter och taxor för 2023 

6. VON 2021/1 
Beslut KF 2022-06-27 Återföra budgetanslag från kultur- och 
samhällsutvecklingsnämndens driftbudget 2022 till vård- och 
omsorgsnämnden. 

7. VON 2022/32 
Beslut KF 2022-06-27 Antagande av länsgemensam strategi med 
målbild och färdplan för God och Nära vård i Dalarna 2022-2030 

8. VON 2022/100 
Beslut KF 2022-06-27Antagande av patientavgift för hjälpmedel i 
Dalarna 

9. VON 2021/218 
Beslut KF 2022-06-27 Information angående återrapport av 
utevistelsegarantin 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

10. VON 2020/1 
Beslut KF 2022-06-27 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och 
nämnderna verksamhetsåret 2021 

11. VON 2021/137 
Information om förstudie - en kommungemensam bemanningsenhet   

12. VON 2022/34 
KS 2022-06-14 - Övergripande riktlinje för kommunens arbete med 
barn och unga 

13. VON 2022/1  
KS 2022-06-14 - Koncernrapportering av mål och ekonomi, andra 
uppföljningstillfället 2022 

14. VON 2022/39 
Falun FR 4081-21 Dom 2022-08-25 - bistånd 

15. VON 2022/159  
Falun FR 5782-21 Dom 2022-09-07 - Ledsagarservice 

16. VON 2022/171 
Kommunens kvalitet i korthet – KKIK 

17. VON 2022/172 
Beslut KSAU 2022-08-16  Uppdrag att se över enhetlighet i 
delegationsordningar. 

18. VON 2022/154 
Meddelande från IVO. 

19. VON 2022/ 161 
Meddelande från IVO – inspektion. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse och bilagor daterade den 15 september 2022. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Akt 
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