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Beslutande ledamöter 

 
Bergkvist Åsa (S) 

Tomtlund Torbjörn (M) § 1 - 8 

Grahn Gunnar (S) 

Henriksson Åke (S) 

Lindgren Leif (C) 

Långström Rolf (L) 

Monika Utter(MP) 

Krainer Ann-Katrin (SD) 

Svensson Carl-Johan (S), tjänstgörande ersättare, ersätter Christina Falk Thomsen (S) 

Andersson Britt- Marie (S), tjänstgörande ersättare, ersätter Lars Handegard (V) 

Gylling Rose-Marie (BOP), tjänstgörande ersättare, ersätter Mats Persson (SD) 

 

Ej beslutande ersättare  

Övriga närvarande Tjänstemän 

Karlsson Margareta, Förvaltningschef 

Vestergaard Cecilia, Områdeschef 

Holm Thomas, Ekonom § 2  

Engberg Åsa, Förvaltningssekreterare 

Övriga 

Langén Marko, kommunal 

 

Underskrifter 

 Sekreterare  Paragrafer § 2 - 10 

 Åsa Engberg  

 Ordförande   

 Åsa Bergkvist  

 Justerande   

 Rolf Långström   
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§ 2  

Ändring i föredragningslistan 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner förändringen. 

Beskrivning av ärendet 

Ärende nr 6 lyfts ur ärendelistan då det ska omedelbart justeras. 

  

 

  



 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(14) 

Sammanträdesdatum 

2018-01-31 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 3 Dnr 2017/02 - 04 

Budgetuppföljning januari – december 2017 

Beslut  

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljningen för 

januari-december 2017. 

Beskrivning av ärendet 

I redovisningen för perioden januari-december visar förvaltningen ett redovisat 

överskott på 14 179 tkr. Det motsvarar ca 2,5 % av nämndens budget. 

Förvaltningens har under året fått stimulansbidrag för ökad bemanning inom 

äldreomsorgen med 7 600 tkr. Förvaltningen har också en fordran mot 

Försäkringskassan för utförd personlig assistans på 5 400 tkr. Arbetet med att 

verksamhetsanpassa personalens arbetsscheman har gjort att personal-

kostnaderna slutade på 4 350 tkr lägre än budgeterat. 

Vid budgetuppföljningen har förvaltningen redovisat en bokslutspost för 

kompensation av kapitalkostnader med 249 tkr. Med kompensation för 

kapitalkostnader som inte finns med i redovisningen blir det preliminära 

resultatet för vård- och omsorgsnämnden 2017 ett överskott på 14 428 tkr. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 24 januari 2018. 

  

Beslut skickas till 

Stöd- och styrningsförvaltningen, ekonom 
Akt 
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§ 4 Dnr VON 2017/179 

Yttrande. Samråd. Detaljplan för Ludvika 6:1 med 

flera ”Biskopsnäsets Förskolor” 

Beslut  

Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av handlingar, tillhörande Ludvika 6:1 

med flera ”Biskopsnäsets Förskolor” och har inga synpunkter på detaljplanen. 

Beskrivning av ärendet 

Planområdet ligger vid och i närheten av Ludvika lasarett i Biskopsnäset. 

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för förskoleverksamhet i 

Biskopsgården och utbyggnation av Biskopsnäsets förskola. Ett annat syfte är 

att möjliggöra delar av området för försäljning. Planen är i linje med 

översiktsplanen och bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. 

Strandskydd måste upphävas. Två fastighetsplaner för kvarteret Läkaren ska 

upphävas.  

Vård- och omsorgsnämnden har verksamheter inom området men dessa 

påverkas inte av förändringar i detaljplanen. Vård- och omsorgsnämnden har 

inga synpunkter på detaljplanen för Ludvika 6:1 med flera ”Förskolor 

Biskopsnäset”. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 30 januari 2018: 

§ 3 Au- protokoll den 17 januari 2018. 

  

Beslut skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Akt 
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§ 5 Dnr 2018/1 - 73 

Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal 

beslut om bistånd som inte har verkställts till och 

med 31 december 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. 
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Denna rapport avser de uppgifter som fanns tillgängliga den 31 december 2017. 

Statistikrapport den 31 december 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 

1 1 0 1 

 

Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader. 

Beslut om Antal 

Äldreboende - lägenhet 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 - 
lägenhet 

2017-08-24   129 K 1 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse dateras den 2 januari 2018. 

§ 6 Au- protokoll från den 17 januari 2018. 

  

Beslut skickas till 

Kommunfullmäktige 
Akt 
 
  



 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8(14) 

Sammanträdesdatum 

2018-01-31 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 6 Dnr Von 2017/3 - 02 

Månadsrapport för november 2017 om sjukfrånvaro 

för vård- och omsorgsförvaltningen 

Beslut  

Vård- och omsorgsnämnden noterar redovisningen av sjukfrånvaron för 

november 2017. 

Beskrivning av ärendet 

Redovisning av sjukfrånvaron, personal på vård- och omsorgsförvaltningen. 

Sjukfrånvaron är redovisad genom procent av sjukfrånvarotimmar av arbetad 

tid. 

Sjukfrånvaron redovisas från personalsystemet efter avslutad månad. 

Redovisningen jämför med sjukfrånvaron motsvarande månad föregående år. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 18 december 2017. 

§ 7 Au – protokoll från den 17 januari 2018. 

  

Beslut skickas till 

Stöd- och styrning, personalenheten 
Akt 
 
 
 
  



 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9(14) 

Sammanträdesdatum 

2018-01-31 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 7   

Information från förvaltningen 

Beslut  

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen. 

Beskrivning av ärendet 

- Calici, vinterkräksjuka.  

- Löneöversynen pågår. 
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§ 8  

Information från ordförande 

Beslut  

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen. 

Beskrivning av ärendet 

- Verksamhetsbesök våren 2018. 

- Planeringen inför heldagen den 28 februari är klar. 

Det kommer att bli information om uppföljningar från 2017. Ytterligare 

information kommer med inbjudan. 

- Doktor Yngve Gustafsson känd bland annat från tv, kommer att den 13 

mars att ge 2 föreläsningar på Folkets Hus avenyn.  

- Anmälan till nämndsekreteraren vid frånvaro, påminn era partikamrater. 

- En rapport från utbildningsdagen om Barnkonventionen som några av 

våra ledamöter deltagit vid och är mycket nöjda med. 

- Forskare från Högskolan Dalarna var på Kommunfullmäktige och 

berättade att de gör en studie gällande hot, våld och bestickning. 

Enkäten som de gör kan göras anonymt, eller så kan du lämna dina 

kontaktuppgifter och även ta kontakt med forskarna för att delta i en 

intervju. 
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§ 9 Dnr Von 2018/6 

Redovisning av meddelanden 

Beslut  

Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden. 

Beskrivning av ärendet 

A) Dnr Von 2017/4 

     Cirkulär 17:52 Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga  

     och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2018. 

B) Dnr Von 2017/14 

     Protokoll från Hjälpmedelsnämnden Dalarna 2017-11-02 § 39-45. 

     Protokoll från Hjälpmedelsnämnden Dalarna2017-12-07  § 46-57.    

C) Dnr Von 2017/95 

     Protokoll från Patientnämnden 2017-09-05 § 78-101. 

     Protokoll från Patientnämnden 2017-10-24 § 102-120. 

D) Dnr Von 2017/101 

     Meddelande från KF 2017-12-18 § 253 Beslut från KF gällande  

     styrdokument. 

E) Dnr Von 2017/199 

     Meddelande från KF 2017-12-18 § 257. Överenskommelse " Samverkan för  

     trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 

F) Dnr Von 2017/18 

    Kommunala handikapprådet protokoll 2017-11-30 § 26-34. 

G) Dnr Von 2017/169 

     Beslut från IVO. 

H) Dnr 2017/97  

    Avvikelser 4:e kvartalet 2017. 

I) Dnr 2018/17 

   Redovisning Väntjänst statistik 2017. 

J) Dnr 2017/94 

   Förvaltningssamverkan och sjukfrånvaroanalys.  
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K) Dnr 2017/90 

    Svar på arbetsmiljöverkets resultat av inspektionen för enhetschefer inom    

    LSS och socialpsykiatri. 

  

Beslut skickas till 

Akt 
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§ 10 Dnr Von 2018/7 

Redovisning av delegationsbeslut 

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. 

1. Arbetsutskottet  

  - Au 2018-01-17 § 1 - 9 

2. Biståndsbeslut 

   - december 

3. Förvaltningschef 

Kurser 

- Informationsträff med fokus på assistansersättning 

- Öppna jämförelser 

- Grundläggande sel & appliceringskunskap 

- Svårläkta sår 

- SIP för alla som är i behov av att få sina insatser samordnade 

- Patientsäkerhetskonferens 

- I Metodiskt Systematiskt möte 

4. Områdeschef  

- Fördelning av arbetsuppgifter inom arbetsmiljöområdet/retur 

- Förordnanden 
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5. Områdeschefer och enhetschefer 

Ledighetsansökan 

- enskild angelägenhet 

- tjänstledighet 

- fackligt/politiskt förtroendeuppdrag 

- önskad sysselsättningsgrad  

 

6. Övriga 

- Utlämnande av HSL Journal  

7. Anställningsavtal  

171 stycken. 

8. Fonder 

- 

  

Beslut skickas till 

Akt 
 
 
 

 


