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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2020-02-26 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 1   

 

Anmälan om extra ärenden 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner ändringen i föredragningslistan 

Beskrivning av ärendet 
Följande ärende läggs till: 

- Överföring av investeringsmedel från 2019 till 2020 
- Välfärdsmiljoner 

 
______ 

 

Beslut skickas till 
Akt
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2020-02-26 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 2  Dnr 2019/3 

 

Budgetuppföljning januari – december med bok-
slutsrapportering och målstyrningsresultat 2019 

Beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner bokslutsrapporteringen för år 

2019 

2. Vård- och omsorgsnämnden noterar förvaltningens information om 
målstyrningsresultatet för år 2019 

Beskrivning av ärendet 

Resultat 
Förvaltningen redovisar ett underskott på netto  7 206 tkr. Resultat exkl. 
personalskuld är ett underskott på 8 646 tkr. En positiv kostnadsförändring på 
1 440 tkr redovisas avseende personalskuldförändringen.  

Intäkter 
Årets intäkter visar ett plus mot budget på 10 789 tkr.  
I utfallet ingår bland annat återbetalning av hyror för lokaler, stats- och 
stimulansbidrag, återsökning av moms, intäkter från försäljning, interna intäkter 
och en felbudgetering gällande taxor och avgifter. 

Kostnader 
Årets kostnader överskrider budget med 19 435 tkr exkl personalskulds- 
förändringen (17 995 tkr inkl personalskuld). 
Överskridandet finns i sin helhet inom lönekostnader 15 645 tkr exkl personal-
skuldsförändringen ( 14 205 tkr inkl personalskuld) och kostnader för sjuk-
sköterskor från bemanningsföretag motsvarande 4 713 tkr.  
Mellan oktober-december gick personalkostnaderna plus jämfört mot budget 
för hela förvaltningen med totalt 904 tkr vilket visar att åtgärder för att nå en 
budget i balans gav effekt. 

Investeringar 
Under januari-december har vi genomfört investeringar motsvarande 1 736 tkr, 
av årets investeringsbudget på  1 750 tkr. Investeringsmedlen har bland annat 
använts till utrustning i köken, inventarier till den nya gruppbostaden och 
utbyte av spoldesinfektorer i särskilda boenden.  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Bokslutskommentar 
Vid kommunstyrelsens sammanträde 22 januari 2019 §6 tilldelades vård- och 
omsorgsnämnden en budget för 2019 på 573 900 tkr. En förändring på 4 715 
tkr från förslaget till budgetram som förvaltningen presenterade på nämndens 
sammanträde 27 juni 2018 §49 på 578 615 tkr, som innehöll behov av 
verksamhetsförändringar ( 13 298 tkr) och minskade kostnader (13 298 tkr).  

Förvaltningen har genomfört beslutade nämndspecifika och generella 
strukturplansåtgärder på 5 100 tkr under året. Beslut om ytterligare åtgärder på 
11 517 tkr beslutades av nämnden, efter rapporteringstillfälle 2, i juni månad när 
prognosen visade negativ avvikelse på 26 500 tkr vid årets slut. Dessa gav 
förväntad effekt under de tre sista månaderna av året. 

Förvaltningen har varit i ett konstant ansträngt läge för att minska på kostnader 
då ingen kompensation för löneökningar fanns med i budgeten. Lönerevisionen 
hamnade på 2,3%. 

Genomförda åtgärder har gett positiv effekt på ekonomin men givit en negativ 
påverkan på arbetsmiljön och kvaliteten i verksamheterna. Stadsbidraget inom 
äldreomsorgen, bidrag från migrationsverket och prioriterade medel inom 
psykisk ohälsa var välkommet som bemanning- och kvalitetsförstärkning ute i 
verksamheterna. 

Målstyrningsresultat 
Kommunens målstyrning bygger på förutsättningen att de övergripande målen 
kan nås när hela organisationen hjälper till och bidrar utifrån vars och ens roll 
och förutsättningar. Under år 2019 har förvaltningen, för de 18 resultatmåtten 
arbetat med 15 så kallade målaktiviteter, varav 10 ingick i nämndens mål-
styrningskort. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 3 februari 2020. 
2. Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott  den 12 februari § 2. 

 
______ 
 

Beslut skickas till 
Förvaltningsledning 
Akt
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2020-02-26 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 3  Dnr 2019/128 

 

Verksamhetsplan och målaktiviteter 2020 

Beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen om förvaltningens 

reviderade verksamhetsplan och målaktiviteter, daterad 2 februari 2020 

2. Vård- och omsorgsnämnden noterar förvaltningens information om 
den reviderade interna fördelningen av budgetramen, daterad 3 februari 
2020 

Beskrivning av ärendet 
På kommunfullmäktige sammanträde den 11  november 2019 § 143 tilldelades 
vård- och omsorgsnämnden en budgetram på 578 500 tkr varav 500 tkr 
specifikt avsatt för utemiljö och utevistelsegaranti. Vård- och omsorgsnämnden 
noterade förvaltningens information om förslag till verksamhetsplan och 
målaktiviteter för år 2020, vid sitt sammanträde den 27 mars 2019 § 29.  

Förvaltningen har reviderat verksamhetsplanen utifrån tilldelad budgetram och 
gjort vissa justeringar i fördelningen av den interna budgetramen, som nämnden 
godkände vid sitt sammanträde den 27 november § 92.  

Kommunens målstyrning bygger på förutsättningen att de övergripande målen 
kan nås när hela organisationen hjälper till och bidrar utifrån vars och ens roll 
och förutsättningar. Inför år 2020 har därför förvaltningen, för de 18 
resultatmåtten, angett 15 så kallade målaktiviteter som det ska arbetas med 
under året, varav 9 ingår i nämndens målstyrningskort. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 3 februari 2020. 

2. Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott  den 12 februari § 3. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Förvaltningsledning 
Akt
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2020-02-26 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 4  Dnr 2019/3 

 

Överföring av investeringsmedel från 2019 till 2020 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att föra över 13 tkr i 
outnyttjade investeringsmedel från 2019 till 2020 års investeringsmedel 

Beskrivning av ärendet 
Under 2019 byggdes en ny gruppbostad på Grågåsvägen 12 och ombyggnation 
av Östansbo kök, som inte färdigställdes i tid. Det innebär att nämnden avsatt 
medel för lösa inventarier och arbeten i 2019 års investeringsbudget men som 
blev outnyttjade och kommer belasta år 2020 om inte de kan flyttas över  
mellan åren.  

Ekonomiska konsekvenser 
Om inte medel flyttas över från 2019 till 2020 års investeringsbudget kommer 
kostnader för lösa inventarier och arbeten för gruppbostaden och köket belasta 
2020 års driftbudget. 

 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 26 februari 2020 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2020-02-26 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 5  Dnr 2019/128 

 

Budgetuppföljning januari 2020 

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

Beskrivning av ärendet 

Resultat 
I redovisningen för januari månad visar förvaltningen ett positivt resultat på 
netto 1 746 tkr exkl personalskuldsförändringen. För januari månad är det 
redovisat en negativ kostnadsförändring på 2 410 tkr avseende 
personalskuldförändringen. Resultat inklusive personalskuld är ett underskott 
på 664 tkr.  

Intäkter 
Periodens intäkter visar ett plus mot budget på 1 663 tkr. Momsåtersökning, 
statsbidrag, mjölkbidrag, intäkter från arbetsförmedlingen och 
försäkringskassan samt förväntade avgifter och taxor finns med i redovisningen.  

Kostnader 
Periodens kostnader visar ett positivt resultat på 83 tkr exkl personalskuld. I 
redovisningen finns inte hyreskostnader på 1 400 tkr uppbokade på grund av 
tekniska fel i systemet.  
Personalkostnaderna redovisar ett underskott på 170 tkr. 

Investeringar 
Under januari har förvaltningen genomfört investeringar motsvarande 16 tkr av 
investeringsbudgeten på 2 000 tkr. 

Åtgärder för en budget i balans 
Förvaltningen planerar att genomföra beslutade strukturplansåtgärder för året.   

Prognos för helåret 
Helårsprognos redovisas vid årets första rapporteringstillfälle i mars. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 9 februari 2020 
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2. Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott  den 12 februari § 4 

______ 
 

Beslut skickas till 
Förvaltningsledning 
Insidan, publicering 
Akt 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2020-02-26 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 6  Dnr 2019/352 

 

Svar - Motion om upprustning av grönytor vid 
kommunens äldreboenden 

Beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anse 

motionen tillgodosedd 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lämna tjänsteskrivelsen, 
daterad den 7 november 2019, som sitt yttrande till 
Kommunfullmäktige 

Beskrivning av ärendet 
Åsa Wikberg, Miljöpartiet de gröna, föreslår motion daterad 24 september 2019 
att en plan tas fram för hur den gröna miljön kring våra äldreboenden ska rustas 
upp och utvecklas för att göra dessa miljöer mer attraktiva för de som bor på 
kommunens äldreboenden. 

På samtliga äldreboenden med heldygnsomsorg finns en fin utemiljö i den 
närmaste omgivningen. Utemiljön kan upplevas mer eller mindre attraktivt 
beroende på var äldreboendet är geografiskt och fysiskt placerat. Ansvaret för 
underhåll av utemiljön vid kommunens fastigheter åligger Ludvika kommun 
fastigheter AB, förutom vid demensboendet Skogen där ansvaret åligger 
Riksbyggen.  

Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde 22 oktober 2019 att 
öronmärka 500 tkr i budgeten år 2020 för utemiljö och utevistelsegaranti. Detta 
ger nämnden möjligheter att utveckla idéer som stimulerar hyresgästerna att 
vistas mera utomhus.  
 
Förvaltningen kommer att upprätta en plan för hur de pengarna ska användas. 
Redan pågående aktiviteter kommer utvecklas inom befintlig ram. Varför 
motionens syfte anses tillgodosett. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 7 november 2019. 

2. Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott  den 12 februari § 5. 

______ 
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Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningsledning 
Akt 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2020-02-26 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 6  Dnr 2019/398 

 

Svar - Remiss antagande av barn- och ungdomspolicy  

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar lämna förvaltningens tjänsteskrivelse, 
daterad 5 december 2019, som yttrande på remissen 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till barn- och 
ungdomspolicy, daterad 2019-08-28.  
Policyn avser alla barn och unga oavsett kön, ålder, etnicitet, religiös 
tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning samt könsöverskridande 
identitet eller uttryck. Barn och unga mellan 0-18 år omfattas av 
barnkonventionen och den nationella barnpolitiken och ungdomar mellan 13-
25 år som omfattas av den nationella ungdomspolitiken.  

Av policyn framgår det att arbetet i kommunen med dessa frågor ska präglas av 
samverkan mellan olika förvaltningar för att stärka barns och ungas rättigheter. 
Några områden pekas i policyn ut som centrala. Barn och unga ska känna till 
sina rättigheter, de ska ha möjlighet att påverka i frågor som berör dem, de ska 
få stöd och hjälp i sin organisering och sitt engagemang och de ska känna sig 
trygga. Kommunen ska möjliggöra för ungas etablering på arbetsmarknaden 
och ge barn och ungdomar utbildning av hög kvalitet. 

I samband med möte 2019-08-28 som kommunstyrelsen förvaltning bjudit in 
till gavs möjlighet att inkomma med synpunkter såväl muntligt som skriftligt. 
Representant från vård- och omsorgsförvaltningen deltog och lämnade 
muntliga synpunkter vilka har beaktats i framtagna policyn. Övriga 
förvaltningar eller verksamheter som inkommit med muntliga eller skriftliga 
synpunkter är, samhällsbyggnadsförvaltningen, verksamhetsområde kultur och 
ungdom, verksamhetsområde fritid och idrott, folkhälsostrateg samt social- och 
utbildningsförvaltningen.  

 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 5 december 2019. 

2. Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2020-01-12 § 6. 

______ 
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Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2020-02-26 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 8  Dnr 2020/76 

 

Rekvirering av statsbidrag - habiliteringsersättning 

Beslut 
1. Vård och Omsorgsnämnden beslutar att rekvirera tilldelade statsbidrag 

för 2020 för habiliteringsersättning 
2. Vård och omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att 

utreda hur vi kan finansiera liknande ersättning till deltagare i daglig 
sysselsättning 

3. Vård och omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att 
bereda frågan och påbörja planeringen för ett genomförande av 
utbetalning av habiliteringsersättning 

4. Vård och omsorgsnämnden beslutar att utbetalning av dagersättning 
gäller under 2020 

Beskrivning av ärendet 
Åsa Bergkvist (S) Torbjörn Tomtlund (M) och Åke Henriksson (S) vill lyfta 
frågan om att rekvirera stimulansmedel för att betala ut habiliteringsersättning 
till deltagare i dagligverksamhet enligt LSS, (Lagen om stöd och till vissa 
funktionshindrade och att förvaltningen utreder hur vi kan finansiera liknande 
ersättning till deltagare i daglig sysselsättning enligt SoL, (socialtjänstlagen).  

Beslutsunderlag 
1. Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2020-01-12 § 14 

Behandling 
Lars Handegard (V) yrkar bifall till punkt 1, 2 och 3. 
Lars Handegard (V) yrkar under punkt 4,  på att man ska betala ut 
dagersättningen så länge statliga stimulansmedel finns. 

Torbjörn Tomtlund(M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
Carl Johan Svensson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
Åke Henriksson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.   
Åsa Bergkvist (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Ordförande ställer arbetsutskottets beslutspunkt 4 mot Lars Handegards(V)  
förslag och finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

______ 
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Beslut skickas till 
Förvaltningsledningen 
Akt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2020-02-26 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 9  Dnr 2019/458 

 

Avveckling av LSS 9 § 8 ” bostad med särskild service 
för barn och unga”, E-gatan  

Beslut 
Vård och Omsorgsnämnden beslutar att avveckla boendet, LSS 9 § 8, ”Bostad 
med särskild service för barn och unga” från och med 2020-03-01 

Beskrivning av ärendet 
Vård-och omsorgsnämnden avvecklar boendet LSS 9 § 8, ”Bostad med särskild 
service för barn och unga”, då behovet och efterfrågan på platser har minskat 
kontinuerligt och ingen ansökan har inkommit och beviljats på boendet sedan 
år 2012.  
Sedan 10/4-2019  verkställs inget beslut på LSS 9 § 8, ”Bostad med särskild 
service för barn och unga”. Lokalerna används istället som kompenserade insats 
enligt LSS 9 § 9 boende för vuxna, till två brukare i väntan på verkställan av 
andra beviljade insatser. Avveckling av verksamheten påverkar inte barn- och 
ungdomsboendets personal då de redan sökt och erbjudits andra tjänster inom 
LSS. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 4 december 2019. 

2. Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2020-02-12 § 7 . 

______ 
 

Beslut skickas till 
Förvaltningsledningen 
Verksamhetschef 
Enhetschef 
Akt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2020-02-26 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 10  Dnr 2019/42 

 

Närvarorätt på vård- och omsorgsnämndens 
sammanträden 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att återremittera ärendet  

Beskrivning av ärendet 
För att tillräcklig information ska kunna ges till ärendena vid nämndens och 
nämndens arbetsutskotts sammanträden är det lämpligt att förvaltningschef, 
verksamhetschefer, ledningsstöd, förvaltningssekreterare samt till förvaltningen 
knuten ekonom från stöd- och styrningsförvaltningen (under ekonomisk 
redovisning) har närvarorätt. Allt annat deltagande sker efter begäran och/eller 
beslut av nämndsordförande. 

På arbetsutskottet föreslås även närvarorätt för biståndshandläggare (under 
enskilda ärenden). 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 10 januari 2020.  

2. Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2020-02-12 § 8 

Behandling 
Åsa Bergkvist yrkar på att ärendet ska återremitteras för förtydligande. Åke 
Henriksson, Christina Falk Thomsen, Carl- Johan Svensson, Sven-Erik 
Källman samtliga (S), Torbjörn Tomtlund (M), Bert Broman ( M) yrkar  bifall 
till Åsa Bergkvists förslag. 

Ordförande ställer de båda förslagen emot varandra, och finner att ärendet ska 
återremitteras. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Förvaltningsledningen 
Akt

17



 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(3) 

2020-02-26 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 11  Dnr 2019/2 

 

Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal 
beslut om bistånd som inte har verkställts  till och 
med december 2019 

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 december 2019. 
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Statistikrapport den 31 december 2019 

 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 2 5 6 

 

  Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader. 

Beslut om Antal 
LSS – gruppbostad 4 

Äldreboende – demens 2 

Äldreboende 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 

2018-06-15  567 M 1 

LSS – 
gruppbostad 

2018-08-23  498 M 1 

LSS – 
gruppbostad 

2018-10-04  456 K 1 

LSS – 
gruppbostad 

2019-07-01  184 M 1 

Äldreboende – 
demens 

2019-09-11  111 M 1 

Äldreboende – 
demens 

2019-09-26    96 K 1 

Äldreboende 2019-09-26    96 M 2 

 

 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 2 januari 2020 

2. Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 12 februari 2020 § 9 

______ 
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Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
Akt
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2020-02-26 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 12  Dnr 2020/2 

 

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

5 1 4 5 

 

 Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader. 

Beslut om Antal 
LSS – gruppbostad 4 

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 

2018-06-15  598 M 1 

LSS – 
gruppbostad 

2018-08-23  529 M 1 

LSS – 
gruppbostad 

2018-10-04  487 K 1 

LSS – 
gruppbostad 

2019-07-01  215 M 1 

Äldreboende – 
demens 

2019-10-22  101 M 1 

 
 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 3 februari. 

2. Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 12 februari 2020. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
Akt
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2020-02-26 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 13  Dnr 2019/92 

 

Sjukfrånvaro 2019 

Beslut 
1.Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen för november och 
december 2019 

2.Vård- och omsorgsnämnden beslutar att sjukfrånvarorapporteringen 
redovisas 4 gånger om året 

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 2017 och 2018. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 31 januari 2020. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Akt
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2020-02-26 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 14   

 

Välfärdsmiljoner 

Beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att begäran om utökad ram ska 

remitteras till vård- och omsorgsförvaltningen för beredning 
2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att avslå yrkandet om att upphäva 

tidigare fattat beslut om att avveckla demensplatser på Säfsgården i 
Fredriksberg 

Reservation 
Lars Handegard (V) reserverar sig mot besluten 
Ann- Katrin Krainer (SD) reserverar sig mot besluten 
Mari Karlsson Björk (SD) reserverar sig mot besluten 
 

Beskrivning av ärendet 
Lars Handegard (V) vill lyfta frågan om att vård-  och omsorgsnämnden ska 
begära en utökad budgetram för 2020 från kommunfullmäktige med hänvisning 
till de extra statliga välfärdspengarna. 

Och att vård- och omsorgsnämnden upphäver tidigare beslut om att avveckla 
demensplatserna på Säfsgården i Fredriksberg. 

Behandling 
Lars Handegard (V) yrkar på  –  

1. Att vård- och omsorgsnämnden med hänvisning till de extra statliga 
välfärdspengarna begär en utökad budgetram för 2020 från kommun-
fullmäktige. 

2. Att vård- och omsorgsnämnden upphäver tidigare fattat beslut om att 
avveckla demensplatserna på Säfsgården i Fredriksberg. 

Ajournering : Nämnden ajournerar sig 15:55-16:05. 
 
Åsa Bergkvist (S) yrkar på att frågan om att begära en utökad ram ska remitteras 
till vård- och omsorgsförvaltningen för beredning. 

Torbjörn Tomtlund (M) yrkar på bifall till Åsa Bergkvists(S) förslag. 
Carl- Johan Svensson (S) yrkar bifall på Åsa Bergkvist (S) förslag. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Ann- Katrin Krainer (SD) yrkar bifall till Lars Handegard (V)  båda förslag. 
Mari Björk Karlsson (SD yrkar bifall till Lars Handegard (V)  båda förslag. 

Ordförande ställer Åsa Bergkvist (S) förslag 1 mot Lars Handegard (V) förslag 
och finner att nämnden beslutar enligt Åsa Bergkvist (S) förslag. 

Åsa Bergkvist (S) yrkar avslag på Lars Handegard (V) förslag 2 : att vård- och 
omsorgsnämnden upphäver tidigare fattat beslut om att avveckla 
demensplatserna på Säfsgården i Fredriksberg. 

Ordförande ställer Lars Handegards (V) förslag 2 mot Åsa Bergkvists (S) 
förslag, och finner att vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt Åsa 
Bergkvists förslag. 

Lars Handegard (V) reserverar sig mot besluten 
Ann- Katrin Krainer (SD) reserverar sig mot besluten. 
Mari Björk Karlsson (SD) reserverar sig mot besluten. 

 

Reservation  
Ludvika 2020-02-26  

Jag reserverar mig mot nämndens beslut att inte upphäva det tidigare 
nedläggningsbeslutet rörande demensomsorgen i Fredriksberg. Det argument 
som framfördes när nämnden hösten 2019 beslutade om en nedläggning var att 
man ansåg sig tvingade att spara 2 miljoner kronor. Nu vet vi att kommunens 
ekonomi förstärks med närmare 14 miljoner tack vare statens extra 
välfärdssatsningar.  

Hela argumentationen rörande besparingar på Säfsgården har därmed fallit och 
beslutet bör upphävas.  

För välfärden och Vänsterpartiet 

 

Lars Handegard , Ledamot 

______ 

 

Beslut skickas till 
Vård- och omsorgsförvaltningen 
Akt

25



 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2020-02-26 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 15  Dnr 2020/60 

 

Information från förvaltningen 

Beslut 
 Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen 

Beskrivning av ärendet 
- Nya förvaltningsorganisationen har startat.  
- Anhörigkonsulenten Torild Ibsen är tjänstledig from 13 mars, hon 

ersätts av Yvonne Lavitskij. 
- Löneöversynen   
- Budget 2020 
- Ekonomi – arbetsskor 
- Corona viruset - beredskapsplan 
 

______ 
 

Beslut skickas till 
Akt
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2020-02-26 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 16  Dnr 2020/61 

 

Information från ordförande 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen 

Beskrivning av ärendet 
- Överenskommelser – Digitalisering , -God och nära vård 
- Gruppbostaden Grågåsvägen 12 
- V 11 skickas brukarundersökningarna ut 
- Öppna Jämförelser, finns på socialstyrelsen hemsida 
- 25 mars är det heldagsnämnd 

______ 
 

Beslut skickas till 
Akt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2020-02-26 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 17  Dnr 2020/3 

 

Delegationsbeslut 2020 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten 

Beskrivning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden har 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.Arbetsutskottet  
- Au protokoll 2020-02-12 § 1-14 
- Enskilda ärenden 2020-02-12 § 1-2 
2. Biståndsbeslut 
- December 
- Januari  

3. Förvaltningschef 
Kurser 
- Förvaltningslagen och kommunallagen 
- Insikter och diskussion om framtidens hälso- och sjukvård 
- Etikcafé – att arbeta med etikfrågor i palliativvård 
- Vitalis 2020 
- Kom och fika med oss 
- Time Care forum 
- Arbetstider och hälsan 
- Återföringskonferens informationsöverföring vid in- och utskrivning 
- Temadag om GPS-mobila trygghetslarm 

4. Områdeschef  
- Fördelning av arbetsuppgifter inom arbetsmiljöområdet/retur 

- Förordnanden 
5. Områdeschefer och enhetschefer 
Ledighetsansökan 

- enskild angelägenhet 
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- tjänstledighet 

- fackligt/politiskt förtroendeuppdrag 

- önskad sysselsättningsgrad  
6. Övriga 
- utlämnande av handling Von 2019/475 
- utlämnande av handling Von 2019/476 
- utlämnande av handling Von 2020/12 
- utlämnande av handling Von 2020/43 
- utlämnande av handling Von 2020/79 
- utlämnande av handling Von 2020/81 

- Ordförande beslut 2020-01-30 
- Ordförande beslut 2020-02-11 

  
7. Anställningsavtal 
- 279 stycken 
 

8. Fonder 
Inga aktuella  

 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 3 februari 2020. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Akt

29
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(3) 

2020-02-26 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 18  Dnr 2020/4 

 

Meddelanden 2020 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelandena 

Beskrivning av ärendet 
1. Von 2019/396,413,417 

Dom från förvaltningsrätten –Överklagat beslut 

2. Von 2020/37 
Delegationsbeslut från KS 

3. Von 2020/32 
Beslut från förvaltningsrätten  

4. Von 2019/143 
Region Dalarna – utskrivningsklara patienter 

5. Von 2020/9 
Personliga Ombud, Verksamhetsberättelse 2019, verksamhetsplan 
2020-2020 

6. Von 2019/215 
Dom från förvaltningsrätten- Överklagat beslut 

7. Von 2019/467 
Ny organisation Samhällsbyggnadsförvaltningen 

8. Von 2020/54  
Synpunkter på verksamheten 

9. Von 2019/464 
Återrapportering ang. konsekvenser av ändrade buss- och skoltider 

10. Von 2019/53 
Protokoll från Tillgänglighetsrådet 2019-11-28 § 25-35 

11. Von 2019/153 
Protokoll från Förvaltningssamverkan 2019-12-02 

12. Von 2019/118 
Patientnämnden 2019-12-10 § 88-109 
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13. Von 2019/107 
Hjälpmedelsnämnden Dalarna 2019-12-12 protokoll § 50-54 

14. Von 2020/47 
Antagande av riktlinjer och upphävande av omköpspolicy 

15. Von 2020/49 
Antagande av riktlinjer för infartstavlor 

16. Von 2020/48 
Antagande av riktlinjer för säkerhetsarbete 

17. Von 2019/457 
Arbetsmiljöverket – beslut 

18. Von 2019/408 
IVO – underrättelse med möjlighet att yttrande 

19. Von 2019/206 
IVO – meddelar beslut i tillsynsärende 

20. Von 2019/147 
Avvikelserapportering 4:e kvartalet 2019 

21. Von 2020/23 
Redovisning av riskfaktorer för vårdrelaterad infektion 

22. Von 2019/166 
Kvartals rapport från Palliativregistret 2019 

23. Von 2020/77 
Tidplan för internkontroll 2020-2022 

24. Von 2019/396 
Kammarrätten – inkommen överklagan, Säfsgården 

25. Von 2019/396 
Kammarrätten – Beslut gällande inhibition – muntlig förhandling 

26. Von 2020/37 
Förordnande av tf Förvaltningschef 7-10 februari 2020 

27. Von 2018/321 o 2019/449 
Tillsyns beslut från länsrätten 

28. Von 2020/74 
Antagande av personalpolicy 

29. Von 2020/73 
Brandskyddspolicy 

30. Von 2020/72 
Säkerhets- och krisberedningspolicy 

31. Von 2018/83 
Kammarrätten – Beslut i ärende om Personlig assistans 
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32. Von 2018/274 
Kammarrätten – Föreläggande i ärende om ledsagning 

 
 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse datera den 1 februari 2020. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Akt
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