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§ 16 Dnr Von 2015/4 

Ändring i föredragningslistan 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner ändringen i föredragningslistan. 

Beskrivning av ärendet 

Följande ärenden tillkommer: 

Avsägelse representant för revidering av lokala miljömål. 

Val av som representant till styrgruppen för revidering av lokala miljömål, efter 

Bülent Kerpeten (S) som avsagt sig uppdraget. 
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§ 17 Dnr VON 2016/1 

Budgetuppföljning januari-december 2016 

Beslut  

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljningen för 

januari-december 2016. 

Beskrivning av ärendet 

I redovisningen för perioden januari-december visar förvaltningen ett redovisat 

överskott på 3 692 tkr. Förvaltningen har i december månad ett underskott av 

personalkostnaderna med 654 tkr mot budget som till största del avser 

löneökningen för undersköterskor.  

I budgetuppföljningen har förvaltningen redovisat en bokslutspost för 

kompensation av kapitalkostnader med 358 tkr. Med de kända posterna som 

inte finns med i redovisningen blir det beräknade resultatet ett överskott på 

4 050 tkr som i kommunens årsredovisning 2016 är det officiella resultatet för 

Vård- och omsorgsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelsen daterad den 7 februari 2017 

Protokoll från AU den 15 februari 2017 § 1 

  

Beslutet skickas till 

Stöd- och styrningsförvaltningen, ekonom 
Akten 
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§ 18 Dnr VON 2015/8 

Bokslut 2016 

Beslut  

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens redovisning 

av vård- och omsorgsnämndens bokslut för 2016. 

Beskrivning av ärendet 

I augusti beräknades en årsprognos till ett överskott på 2 350 tkr. Efter 

justering/kompensation för kapitalkostnader med 358 tkr redovisas totalt ett 

överskott med 4 050 tkr. 1 700 tkr bättre än årsprognosen från augusti. 

Fortsatt arbete med att optimera verksamhetsanpassad schemaläggning och 

minskad sjukfrånvaro har gett lägre personalkostnader. Trots att 

löneökningarna blev betydligt högre än beräknat för 2016 är 

personalkostnaderna 921 tkr lägre än budget. 

Under 2016 har 10 korttidsplatser lagts ner. I åtgärdsplanen beräknades detta ge 

en besparing på 2 625 tkr för 2016.  

Vård- och omsorgsnämnden har erhållit sammanlagt 7 558 tkr i stimulansbidrag 

för ökad bemanning inom äldreomsorgen och har därför haft möjlighet att ha 

en högre bemanning under året. 

Under året har ett integrationsprojekt bedrivits inom förvaltningen för 248 tkr. 

För dessa har täckning erhållits från kommunens generella statsbidrag. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 7 februari 

Protokoll från AU den 15 februari 2017 § 2 

 

  

Beslutet skickas till 

Stöd- och styrningsförvaltningen, ekonomi 
Akten 
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§ 19 Dnr VON 2017/43 

Organisationsförändring, överföring av budgetmedel 

till en gemensam kostorganisation från social- och 

utbildningsnämnden till vård- och omsorgsnämnden 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 

från social- och utbildningsnämnden överföra 32 527 tkr till den 

gemensamma kostorganisationen under vård- och omsorgsnämndens 

ansvarsområde. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige 

besluta att från vård- och omsorgsnämnden överföra 18 500 tkr till den 

gemensamma kostorganisationen under vård- och omsorgsnämndens 

ansvarsområde. 

3. Vård- och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att 

inför 2018 göra en uträkning/överföring av kostnader för hyror av kök 

till kostorganisationen i samband med beslut om budget för 2018. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2016 (§ 186 Dnr KS 2015/443 -00) att 

inrätta en gemensam kostorganisation för måltidsverksamheterna inom för-

skola, skolbarnsomsorg, skola och särskilda boenden i kommunen och placera 

organisationen under vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde från och 

med den 1 januari 2017.  

Kommunfullmäktige beslutade vidare att budgetförändringarna för den 

gemensamma kostorganisationen skulle hanteras under budgetprocessen inför 

budget 2017. Förslaget till budgetförändringarna har försenats och kom därför 

inte att hanteras under budgetprocessen inför budget 2017. 

Förvaltningscheferna för social- och utbildningsförvaltningen och vård- och 

omsorgsförvaltningen föreslår i ett gemensamt författat underlag en överföring 

av budgetmedel från social- och utbildningsnämnden med 32 527 tkr och från 

vård- och omsorgsnämnden med 18 500 tkr till en gemensam kostorganisation. 

I den sammanlagda summan finns inte hyror för lokaler med då dessa inte har 

kunnat separeras. En reglering av hyror får därför ske från 2018.  
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Social- och utbildningsnämnden har inte begärt eller beviljats investeringsmedel 

2017 för köken. Eventuella investeringar under 2017 får hanteras särskilt mellan 

förvaltningarna. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 6 februari 2017 

Protokoll från AU den 15 februari 2017 § 3 

 

  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Stöd- och styrningsförvaltningen, ekonom 
Social- och utbildningsnämnden 
Akten 
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§ 20 Dnr VON 2017/32 

Ansökan om akut behov av mer bidrag från HSO 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att bevilja HSO/DHR 23 036 kr 

för lokalkostnad 2017. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att avslå ansökan från HSO om 

ytterligare 112 264 kr (111 kr/medlem). 

Reservation 

Torbjörn Tomtlund (M), Ann-Katrin Krainer (SD), Mari Karlsson (SD), Rolf 

Långström (L) och Rose-Marie Gylling (BOP) reserverar sig mot beslutet.  

Beskrivning av ärendet 

HSO/DHR ansökte i september 2016 om 350 000 kr. Vård- och 

omsorgsnämnden beslutade 2016-12-07 om föreningsbidrag för 2017 och 

HSO/DHR beviljades sammanlagt 219 700 kr. I ansökan, september 2016, 

angav HSO att hyra och el beräknades till 88 000 kr, 1013 medlemmar x 130 kr 

= 131 700 kr sammanlagt 219 700 kr. Beslutet grundades på att HSO fick full 

kostnadstäckning för sin uppgivna lokalkostnad och 130 kr per medlem. 

2017-01-27 inkom HSO med en ny ansökan om ytterligare 135 300 kr i 

föreningsbidrag för att kunna fortsätta sin verksamhet. Till denna ansökan 

bifogades kopia på hyreskontrakt för lokal och kopia på kontrakt, förråd. Till 

ansökan bifogas även kopia på betalningsavi för lokal, förråd och el. 

Sammanlagd årskostnad för lokal, förråd och el uppgår till 111 036 kr. 

Skillnaden mellan tidigare redovisad kostnad för lokal, förråd och el, 2016-09-

15, och redovisning i ansökan inkommen 2017-01-27 är 23 036 kr. 

I ansökan från den 2017-01-27 om 135 300 kr utgör alltså lokaldelen 

sammanlagt 23 036 kr och resterande del 112 264 kr innebär en ansökan om 

ytterligare 111 kr per medlem.  

En korrigering av ansökan när det gäller lokalkostnaderna kan finansieras inom 

beslutad nivå för föreningsbidrag men inte en utökning av föreningsbidraget 

per medlem. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 7 februari 2017 

Protokoll från AU den 15 februari 2017 § 4 

Behandling 

Torbjörn Tomtlund (M), Ann-Katrin Krainer (SD), Rolf Långström (L) och 

Rose-Marie Gylling (BOP) yrkar avslag till punkt 1 i förvaltningens förslag med 

motiveringen att det är viktigt att följa likställighetsprincipen, i övrigt yrkas 

bifall till liggande förslag.  

Ordförande Åsa Bergkvist (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Ordförande ställer de två förslagen under punkt 1 emot varandra, 

och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Beslut enligt förslag under punkt 2. 

Torbjörn Tomtlund (M), Rolf Långström (L) och Rose-Marie Gylling (BOP) 

reserverar sig mot beslutet.  

Ann-Katrin Krainer (SD), Mari Karlsson (SD), reserverar sig mot beslutet. Med 

motiveringen att likställighetsprincipen ska gälla vid ansökan om samtliga 

föreningsbidrag 

 

   

Beslutet skickas till 

Stöd- och styrningsförvaltningen, ekonomi 
HSO 
Akten 
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§ 21 Dnr VON 2017/37 

Ansökan om hyresbidrag 

Beslut  

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att avslå ansökan från SPF Seniorerna 

Ludvika om ytterligare föreningsbidrag för 2017. 

Reservation 

Torbjörn Tomtlund (M), Ann-Katrin Krainer (SD), Mari Karlsson (SD), Rolf 

Långström (L) och Rose-Marie Gylling (BOP) reserverar sig mot beslutet.  

Beskrivning av ärendet 

SPF Seniorerna Ludvika har 2017-01-31 inkommit med en ansökan om 

hyresbidrag, totalt 26 000 kr, för 2017. 

2016-09-13 ansökte SPF Seniorerna Ludvika om föreningsbidrag med 25 000 kr 

för 2017. 2016-12-07 beslutade vård- och omsorgsnämnden om att till SPF 

Seniorerna Ludvika fördela 29 000 kr (50 kr x 580 medlemmar) för 2017. 

Vård och omsorgsnämnden ser ett behov av en revidering av dagens 

bidragsprinciper i syfte att förenkla och tydliggöra för de olika föreningarna. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att inför 

2018 års fördelning av föreningsbidrag föreslå en ny modell för fördelning av 

föreningsbidrag. Vård- och omsorgsnämnden föreslås därför avvakta med nya 

beslut om föreningsbidrag/hyresbidrag tills ny modell för fördelning av 

föreningsbidrag är antagen. Ny modell kommer att gälla föreningsbidrag från 

2018. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad en 9 februari 2017 

Au protokoll från den 15 februari 2017 § 5 

Behandling 

Torbjörn Tomtlund (M) och Ann-Katrin Krainer (SD) yrkar avslag till 

förvaltningens förslag. 

Monica Åhlén (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Gunnar Grahn (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
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Ordförande ställer de två förslagen emot varandra, finner att nämnden beslutar 

enligt förvaltningens förslag. 

 

Torbjörn Tomtlund (M), Rolf Långström (L) och Rose-Marie Gylling (BOP) 

reserverar sig mot beslutet. 

Ann-Katrin Krainer (SD), Mari Karlsson (SD), reserverar sig mot beslutet. Med 

motiveringen att likställighetsprincipen ska gälla vid ansökan om samtliga 

föreningsbidrag.  

  

Beslutet skickas till 

SPF Seniorerna Ludvika 
 



 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12(25) 

Sammanträdesdatum 

2017-03-01 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 22 Dnr VON 2017/1 

Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal 

beslut om bistånd som inte har verkställts till och 

med 31 januari 2017 

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 2017. 
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Statistikrapport den 31 januari 2017 
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 2 1 3 

 
Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader. 

Beslut om Antal 

Äldreboende - demens 1 

Äldreboende – lägenhet 2 

 
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 - 
lägenhet 

2016-09-26 126 K 1 

Äldreboende – 
lägenhet 

2016-10-10 113 M 1 

Äldreboende – 
demens 

2016-10-10 113 K 1 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 1 februari 2017 

Protokoll från AU den 15 februari 2017 § 6 

  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Akt 
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§ 23 Dnr Von 2016/139  

Sjukfrånvaro  

Beslut  

1. Vård- och omsorgsnämnden noterar redovisningen av sjukfrånvaron för 

december 2016. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att sjukfrånvaron redovisas på 

förvaltningsnivå, månadsvis på samma sätt som tidigare, i antalet 

sjuktimmar i procent av antalet arbetade timmar. 

Beskrivning av ärendet 

Redovisning av sjukfrånvaron, personal på vård- och omsorgsförvaltningen. 

Sjukfrånvaron är redovisad genom procent av sjukfrånvarotimmar av arbetad 

tid. Sjukfrånvaron i december 2016 har minskat från december 2015 från 12,9 

procent till 12,3 procent. 

Sjukfrånvaron redovisas från personalsystemet efter avslutad månad. 

Redovisningen jämför med sjukfrånvaron motsvarande månad föregående år. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutade 6 april 2016 § 26 att sjukfrånvaron för 

förvaltningen redovisas per månad med början i maj 2016. Sjukfrånvaron har 

redovisats månadsvis i ett stapeldiagram med jämförelse mot föregående år. 

Staplarna anger antalet sjuktimmar i procent av totala antalet arbetstimmar. 

Vård- och omsorgsförvaltningens statistik tas ut av personalenheten på samma 

sätt som statistik till övriga förvaltningar och kommunstyrelsen.  

Från vård- och omsorgsnämnden har framförts önskemål om att ta ut statistik i 

faktiska arbetstimmar och inte i procent. Eftersom antalet arbetade timmar 

varierar över tid och år kommer inte jämförelse att kunna göras. Förslaget är 

därför att fortsätta ta ut statistik som tidigare. Det är också olämpligt att ta ut 

och redovisa sjukfrånvaron på annat sätt än på det sätt som görs från stöd- och 

styrningsförvaltningen. Olika siffror kommer att figurera i olika sammanhang 

som gör att det blir svårt att jämföra. 

I stöd och styrningsförvaltningen pågår en diskussion om redovisningen av 

sjukfrånvaro kan vänds till att redovisa frisknärvaro istället. Förslaget är därför 

att vi tills vidare fortsätter redovisningen på det sätt som hitintills skett. Och att 

en förändring av redovisningen sker när/om stöd- och styrningsförvaltningen 

redovisar statistik på annat sätt. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 30 januari 2017 

Tjänsteskrivelse daterad den 9 februari 2017 

Protokoll från AU den 15 februari 2017 § 7 

 

  

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 24 Dnr Von 2017/34 

Uppföljning av plan för internkontroll 2016 

Beslut  

Vård- och omsorgsnämnden godkänner uppföljning av plan för intern kontroll 

2016, enligt bilaga 1 och bilaga 2 daterade 12 februari 2016. 

Beskrivning av ärendet 
Reglementet anger kommunens syn på intern kontroll och vem som ska göra vad 

 

Enligt reglementet för intern kontroll (KF 2016-08-29, § 137) ska intern 

kontroll ses som ett verktyg för att styra och utveckla verksamheten så att lagar, 

förordningar och övriga föreskrifter följs, men också så att de av fullmäktige 

fastställda målen för verksamhet och ekonomi nås. 

Vidare ska intern kontroll stödja att kommunen har och tillämpar system, 

processer, styrdokument och rutiner som bidrar till att lagar, förordningar och 

övriga föreskrifter följs och att målen nås. 

Intern kontroll handlar därmed om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om 

att säkra att det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt. 

Enligt reglementet ska kommunstyrelsen årligen fastställa en plan för kommun-

övergripande intern kontroll. Planen ska ange kommungemensamma kontroll-

punkter som alla nämnder ska följa upp. Från och med 2017 års interna 

kontroll omfattas även de helägda bolagen. Planen ska föregås av en riskanalys. 

Även nämnderna, och från och med 2017 också de berörda bolagens styrelser, 

ska årligen fastställa varsin plan för intern kontroll, som ska baseras på den 

kommunövergripande planens kommungemensamma kontrollpunkter. Även 

nämndernas och bolagens planer ska föregås av en riskanalys. 

Kommunstyrelsens plan med kommungemensamma kontrollpunkter 2016 

 

Vid sitt sammanträde 3 november 2015, § 228, antog kommunstyrelsen en plan 

för kommunövergripande intern kontroll år 2016, med tre kommungemen-

samma kontrollpunkter som alla nämnder ska följa upp:  

1. Verkställs de beslut som fattas i kommunfullmäktige respektive nämnderna? 

2. Följs de ramavtal som kommunens upphandling har resulterat i enligt gällande 

lagstiftning?  
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3. Följs lagar, avtal och styrdokument vid verksamhetsförändringar som innebär direkta 

personalförändringar? 

Vård- och omsorgsnämndens särskilda plan med nämndspecifika kontrollpunkter 2016 

 

Vid sitt sammanträde 9 mars 2016, § 20, antog vård- och omsorgsnämnden en 

särskild plan för intern kontroll år 2016, med nämndspecifika kontrollpunkter:  

1. Verkställs beslut i verksamhetsstödet Procapita enligt gällande rutiner? 

2. Begärs utdrag från belastningsregistret vid nyrekrytering enligt gällande rutiner? 

Resultatet av uppföljningen av 2016 års kontrollpunkter 

 

Stickprovskontroller har utförts av de kommungemensamma och nämnd-

specifika internkontrollpunkterna, enligt plan. Vård- och omsorgsförvaltningen 

har inte hittat något att anmärka på men kan se att de skriftliga rutinerna för 

handläggning i Procapita behöver revideras och tydliggöras. Processer behöver 

beskrivas för att fortsatt säkerställa att beslut verkställs på ett rättssäkert sätt. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 26 januari med bilagor: 

1. Vård- och omsorgsnämndens uppföljning av plan för intern kontroll med 
    kommungemensamma kontrollpunkter för 2016, daterad 12 februari 2016. 
2. Vård- och omsorgsnämnden uppföljning av särskild plan för intern kontroll  
    med nämndspecifika kontrollpunkter för 2016, daterad 12 februari 2016. 
Protokoll från AU den 15 februari 2017 § 9. 
 
 

 

  

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen för kännedom 
Verksamhetscontrollern för kännedom 
Revisorerna för kännedom 
Akten 
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§ 25 Dnr Von 2016/420 

Yttrande om förslag till allmänna lokala ordnings- 

föreskrifter 

Beslut  

Vård- och omsorgsnämnden lämnar yttrande över förslag till allmänna lokala 

ordningsföreskrifter. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 19 december 2011 § 313 att ge 

kommunstyrelsen i uppdrag att utreda eventuell ändring av bestämmelser om 

pyroteknik i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna. Stöd- och 

styrningsförvaltningen har under 2016 arbetat fram ett nytt förslag till allmänna 

lokala föreskrifter. Kommunstyrelsen har remitterat förslaget till de andra 

nämnderna, polismyndigheten, Unika Ludvika, pensionärsorganisationerna och 

handikapporganisationerna. 

Vård- och omsorgsnämnden har inom sitt verksamhetsområde ingen erinran 

över förslaget till allmänna lokala ordningsföreskrifter. Förslaget innehåller 

beaktande av avstånd på 200 meter från de särskilda boendena då fyrverkeri 

och andra pyrotekniska varor får användas, vilket är lämpligt hänsynstagande till 

äldre i dessa boendeformer. Vård- och omsorgsnämnden föreslår 

kommunfullmäktige att anta förslaget till allmänna lokala ordningsföreskrifter 

med de ändringar som stöd- och styrningsförvaltningen föreslår. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 26 januari 2017. 
Protokoll från AU den 15 februari 2017 § 8. 
 

  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Stöd-och styrningsförvaltningen 
Akten 
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§ 26  

Information från förvaltningen 

 Rekrytering av sommarvikarier pågår, bemanningsenheten har haft 

öppet hus och kommer att ha det en gång till under våren. 

 Ett sommaravtal för sjuksköterskorna har tecknats, och för att 

ytterligare lösa bemanningen under sommaren kommer det även att 

behövas ta in sjuksköterskor från bemanningsföretag. 

 Kostorganisationen har nu rekryterat 3 stycken enhetschefer. 

 Ett flertal lediga boendeplatser. 
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§ 27 Dnr Von 2015/4 

Avsägelse 

Avsägelse i styrgruppen revidering av lokala mål 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner avsägelsen.  

Beskrivning av ärendet 

Bülent Kerpeten avsäger sig uppdraget i styrgruppen revidering av lokala mål. 

 

 

  

Beslutet skickas till 

Vald 
Förtroendemannaregistret 
Personalenheten 
Akten 
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§ 28 Dnr Von 2015/4 

Val till styrgruppen revidering av lokala mål 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att välja Åsa Bergkvist till ny ledamot i 

styrgruppen för revidering av lokala miljömål. 

Beskrivning av ärendet 

Val av representant till styrgruppen för revidering av lokala miljömål, efter 

Bülent Kerpeten (S) som avsagt sig uppdraget, tom 31 december 2018. 

 

  

Beslutet skickas till 

Vald 
Förtroendemannaregistret 
Personalenheten 
Akten 
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§ 29  

Delegationer 

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. 

Under 2017 har delegationsbeslut fattats enligt vård- och omsorgsnämndens 

delegationsordning från den 4 juni 2003 § 65. 

Beslutsunderlag 

1. Arbetsutskottet 

 * 2017-02-15 § 1-9 

2. Biståndsbeslut 

 * Januari 2017 

 

3. Förvaltningschef 

- Kurser 

* AKK - Alternativ och Kompletterande Kommunikation 

* Förskrivarutbildning av inkontinenshjälpmedel  

* Förskrivarutbildning Handi 

* Ledarskapsdag 

* Allt om piccline 

* Samverkan i hemsjukvården 

* Utveckla dig i din roll som nämndsekreterare 

* Förskrivning av kontinenshjälpmedel  

* Temadag Kontinens 

* BPSD- registret 2 

* BPSD- registret 

* Demenssjukdom & kognitiv svikt hos äldre 

* Workshop brukarundersökning 
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* Öppna jämförelser 

* Förskrivning av inkontinenshjälpmedel 

* Välfärdsteknik 2 

- Övriga 

*Yttrande över ansökan om kommunalt bidrag från PRO Grängesberg 

* MBL § 11 -kostchef  

4. Områdeschef 

* - Fördelning av arbetsuppgifterna inom arbetsmiljöområdet 

5. Områdeschefer och enhetschefer 

- Ledighetsansökan 

* enskild angelägenhet 

* tjänstledighet 

* fackligt/politiskt förtroendeuppdrag 

* önskad sysselsättningsgrad  

h) Anställningsavtal 

5. Fonder 

 

  

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 30  

Redovisning av meddelanden 

Beslut  

Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelandena. 

Beskrivning av ärendet 

2) Dnr 2017/11  

    Undertecknat avtal Mellan Region Dalarna, Landstinget och kommunerna. 

3) Dnr 2017/44 

    Redovisning av Väntjänstens uppdrag 2016 

4) Dnr 2016.359  

    Meddelande från IVO om beslut från IVO efter Lex Maria. 

5) Dnr 2016/164 

    Protokoll från förvaltningssamverkan den 12 december 2016. 

6) Dnr 2016/381  

    Angående körkortskrav för fast anställning. 

7) Dnr 2017/50  

    Personliga ombud. 

8) Dnr 2016/242  

    Meddelande till nämnd från KF 2017-01-30 § 8. Förändring av 

    hjälpmedelsavgiften i LSS boende och psykiatriboende. 

9) Dnr 2015/4  

    Meddelande till nämnd från KF 2017-01-30 § 8. Avsägelse som ersättare i    

    nämnden och nyval av ersättare till nämnden. 

10) Dnr 2017/27  

    Överenskommelse Jämställdhetsarbetet inriktning mot män   

    pojkar o maskulinitetsfrågor 

11) Dnr 2017/26  

     Rekommendation Kvalitet i särskilt boende för äldre nattetid 

12) Dnr 2017/28  

      Meddelande från SKL -Handlingsplan vision e-hälsa 
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13) Dnr 2017/73  

     Hjälpmedelsnämnden 2017-02-02 § 1-9 

14) Dnr 2016/241 

     Meddelande från KS 2017-02-07 protokoll § 31, uppföljningstillfälle 4. 

15) Dnr 2017/67 

     Meddelande från KS 2017-02-07 protokoll § 32, Förvaltningarnas 

     målaktiviteter 

16) Dnr 2017/55 

      Meddelande från KSUF 2017-02-07 protokoll § 2, övergropande 

      slutrapport, avslut av projekt tillfälligt statsbidrag fr mottagning av 

      flyktingar 

17) Dnr 2017/71 

      Patientsäkerhetsberättelse  

  

Beslutet skickas till 

Akten 
 
 
 
 

 


