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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-04-25

Vård- och omsorgsnämnden

§ 25 Dnr 2018/

Rapport från sjuksköterskeorganisationen

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen. 

Beskrivning av ärendet
Vid nämnden den 28 mars 2018, ställde Rolf Långström (L) frågan om hur 
sjuksköterska organisationen fungerar.
Vid nämnden i dag medverkar Maj-Britt Bertholdsson medicinskt ansvarig 
sjuksköterska, Cecilia Lantz områdeschef och Daniel Jirenius enhetschef för 
Hemsjukvård och sjuksköterskeorganisationen och berättar om hur det ser ut i 
dag.
I september startades en ny organisation för hela sjuksköterskeorganisationen.
Idag finns det 17 sjuksköterskor, 9 undersköterskor med utökad delegation, 6 
hyrsköterskor. Det är den lägsta bemanningen som behövs för att bedriva en 
fungerande verksamhet. 
Det har utsetts 3 sektionsledare, som jobbar i geografiska områden med 
planering av arbetet.
Sommaren är planerad med hjälp av hyrsköterskorna.
Arbetet fortsätter med att utveckla verksamheten.

______
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-04-25

Vård- och omsorgsnämnden

§ 26 Dnr 2018/4

Budgetredovisningar per månad 2018

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljningen för 
januari-mars 2018.

Beskrivning av ärendet
I redovisningen för perioden januari-mars visar förvaltningen ett redovisat 
underskott på 7 950 tkr. Förvaltningens underskott beror till största del av att 
lönekostnaderna inte är rätt periodiserade. Vid en jämförelse mellan januari-
mars mot samma period 2017 så är lönekostnaden 1,2 procent högre 2018 och 
löneökningen var i snitt 2,6 procent 2017.

Förvaltningen har en fordran mot Försäkringskassan för personlig assistans på 
4 950 tkr perioden januari-mars. Personalkostnaderna slutade på 4 350 tkr lägre 
än budgeterat.

Under korrigeringar av resultatet finns poster som ej finns med i redovisningen 
januari-mars. Förvaltningen har hos Socialstyrelsen ansökt om medel för ökad 
bemanning inom äldreomsorgen med belopp på drygt 7 400 tkr, vilket 
motsvarar 1 850 tkr för 3 månader. Med de poster som inte finns med i 
redovisningen januari-mars beräknas resultatet till ett underskott med 1 800 tkr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 17 april 2018.

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonom
Akt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(3)

2018-04-25

Vård- och omsorgsnämnden

§ 27 Dnr 2018/48

Stimulansmedel för ökad bemanning 2018.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar använda stimulansmedlen för ökad 
bemanning inom äldreomsorgen 2018 från 1 juni 2018 till 31 december 2018. 
Ökning av nyckeltalen för årsarbetare/boendeplats på demensboende från 0,68 
till 0,72, äldreboende från 0,6 till 0,64 och korttidsboende från 0,7 till 0,75. 
Sammanlagt en kostnadsökning med 3,0 mnkr med nuvarande antal 
boendeplatser (motsvarande 9,5 årsarbetare/helår).
Bemanningen ökas inom hemtjänsten och särskilt boende med hemtjänst med 
kostnad 3,8 mnkr (motsvarande 11,7  årsarbetare/helår).
Bemanningen ökas med 1,0 årsarbetare i bostad med särskild service enligt LSS 
för äldre med 0,3 mnkr.
Bemanningen ökas på Kommunrehab med 1,0 årsarbetare Kostnad 0,3 mnkr.

Beskrivning av ärendet
Regeringen har beslutat om stimulansbidrag för ökad bemanning inom 
äldreomsorgen 2018. För Ludvika kommuns del är stimulansbidraget 7 435 185 
kr för 2018. 
Stimulansmedlen är avsedda för att öka bemanningen inom den av kommunen 
finansierade vården och omsorgen om äldre. Syftet är att skapa trygghet och 
kvalitet för den enskilde. En ökad bemanning kan skapa utrymme för 
personalen att tillbringa mer tid med den enskilde men också större möjligheter 
för personalen att gemensamt utveckla verksamheten. I linje med de 
utmaningar som Socialstyrelsen tidigare påtalat är det önskvärt med en stabil 
personalförsörjning som i sin tur bidrar till en ökad kontinuitet i vården och 
omsorgen om de äldre. Villkoren för att använda stadsbidraget är indelade i ska 
och bör krav. Varje kommun ska senast den 4 februari 2019 redovisa hur 2018 
års stimulansmedel har använts.

På uppdrag från ordförandeberedningen föreslås nedanstående förstärkningar i 
personalbemanningen från 1 juni 2018 till 31 december 2018, årsarbetare är 
redovisade på helår men används under 7 månader.

Nyckeltalen för årsarbetare/boendeplats ökas på 
-demensboende från 0.68 årsarbetare till 0.72 årsarbetare/boendeplats,
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-äldreboende från 0,6 årsarbetare/boendeplats till 0,64 årsarbetare/boendeplats
-korttidsboende från 0,7 årsarbetare/boendeplats till 0,75 
årsarbetare/boendeplats. 
Fördelning av årsarbetare i särskilt boende med heldygnsomsorg:
Skogen 1,92 årsarbetare/helår
Biskopsgården 1,12
Solsidan 1,12
Solgärde demensboende 0,68
Solgärde, äldreboende 1,2
Granliden, demensboende 0,84
Granliden, äldreboende 1,44
Säfsgården äldreboende 0,36
Säfsgården, demensboende 0,32
Lagunen, korttidsboende 0,5
Sammanlagt 9,5 årsarbetare/helår    (3,0 mnkr  7mån)

Personalbemanningen ökas med totalt 11,7 årsarbetare/helår i särskilt boende 
med hemtjäsnt och hemtjänst i ordinärt boende enligt nedanstående fördelning.

Fördelning av årsarbetare i särskilt boende med hemtjänst:
Kvarngatan 0,9 årsarbetare/helår
Milan 1,2 
Ängsgården 1,2 
Sammanlagt 3,3 årsarbetare helår      (1,0 mnkr  7 mån)

Fördelning av årsarbetare i hemtjänsten
Ludvika Norra 1,4 årsarbetare/helår
Högberget 1,8
Ludvika Södra 1,2
Lingongården 1,2
Grängesberg 1,2
Sunnansjö 1,3
Fredriksberg 0,3
Sammanlagt____________8,4 årsarbetare/helår    (2,8 mnkr  7 mån)

Bostad med särskild service för äldre, LSS 
Sammanlagt_____________1,0 årsarbetare/helår   (0,3 mnkr  7 mån) 

Kommunrehab
Sammanlagt_____________1,0 årsarbetare/helår   (0,3 mnkr  7 mån)   

Sammanställning av fördelningen:

Särskilt boende med heldygnsomsorg 3,0 mnkr
Särskilt boende med hemtjänst 1,0 mnkr
Hemtjänsten 2,8 mnkr
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LSS 0,3  mnkr
Kommunrehab 0,3 mnkr

Summa:_______________  7,4  mnkr

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelsedaterad den 19 april 2018.

Behandling
Lars Handegard yrkar bifall till beslut.
Torbjörn Tomtlund yrkar bifall till beslut.

______

Beslut skickas till
Områdescheferna
Akt
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-04-25

Vård- och omsorgsnämnden

§ 28 Dnr 2018/74

Habiliteringsersättning

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att inte rekvirera stimulansmedel som har 
till syfte att införa eller höja låg habiliteringsersättning.

Reservationer 
Lars Handegard (V) reserverar sig skriftligt till förmån för eget förslag enligt 
text nedan.
Fredrik (SD) reserverar sig skriftligt till förmån av Lars Handegard förslag enligt 
text nedan.

Beskrivning av ärendet

Bakgrund
Vård- och omsorgsnämnden har den 28 februari 2018 gett i uppdrag till 
förvaltningen att arbeta fram ett beslutsunderlag för att kunna ta ställning till 
om kommunen ska återinföra habiliteringsersättningen och rekvirera 
stadsbidraget. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 15 mars 2018.
§ 22 Arbetsutskottets protokoll den 11 april 2018.

Behandling

Yrkanden
Lars Handegard (V) yrkar på:
Att rekvirera tilldelade statsbidrag för habiliteringsersättning om 1.015.000 
kronor från Socialstyrelsen
Att återinföra habiliteringsersättning till personer i daglig verksamhet enligt 
LSS- och SOL-beslut, med en ersättning på 46 kronor per heldag, under 225 
arbetsdagar per år. 
Att 320.150 kronor av nämndens rambudget, samt tilldelade statsbidrag 
finansierar ersättningen.

Fredrik Trygg (SD) yrkar bifall till Lars Handegard (V) förslag.
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Torbjörn Tomtlund (M), Carl-Johan Svensson (S), Rolf Långström (L), Monika 
Utter (MP), Leif Lindgren (C), Åsa Bergkvist (S) yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag och avslag till Lars Handegard (V) förslag.

Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner att nämnden 
beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Skriftliga reservationer 

Lars Handegard (V) reserverar sig skriftligt till förmån för eget förslag
”Jag reserverar mig mot nämndens beslut att inte återinföra 
habiliteringsersättning. Beslutet innebär att Ludvika som en av ytterst fa 
kommuner i Sverige avstår för att betala ut ersättning till personer i daglig 
verksamhet. Något jag tycker är djupt olyckligt. 

Regeringen och Vänsterpartiet är överens om att habiliteringsersättning till 
personer i daglig verksamhet ska bli obligatorisk och i väntan på en ny LSS-lag 
tillför man kommunsektorn riktade statsbidrag för att finansiera reformen. 
Ludvika kommun har tilldelats ca 1 miljon kronor för det ändamålet. Pengar 
man nu inte kommer att söka. 

Att betala ut habiliteringsersättning till personer i daglig verksamhet är ett sätt 
att öka motivationen att delta i verksamheten, och stärker självkänslan hos en 
väldigt utsatt grupp i vårt samhälle. Jag beklagar att de lokala företrädarna för S 
och Mp inte delar sin regerings syn på habiliteringsersättning och att Ludvika 
kommun ej väljer att återinföra stödet.”

Fredrik Trygg (SD) lämnar en skriftlig reservation.

______

Beslut skickas till
Akt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-04-25

Vård- och omsorgsnämnden

§ 28 Dnr 2018/65

Likabehandlingspolicy

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att i yttrande till kommunstyrelsen 
konstatera att nämnden inte har några synpunkter på förslaget till 
Likabehandlingspolicy.

Beskrivning av ärendet

Inledning
Ludvika kommuns likabehandlingspolicy följer principen om alla människor 
lika värde. Regeringsformen lyfter upp att den offentliga makten ska utövas 
med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans 
frihet och värdighet (Regeringsformen 1974:152, § 2). FN:s allmänna 
deklaration om mänskliga rättigheter fastställer i § 1 att alla människor är födda 
fria och lika i värde och rättigheter.

I Ludvika kommun har alla, såväl medborgare som anställda, rätt att bemötas 
och behandlas med respekt. Ingen ska utsättas för diskriminering eller annan 
kränkande behandling på grund av någon av de sju diskrimineringsgrunderna, 
som lyfts upp i diskrimineringslagen (2008:567). 

De sju diskrimeringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 
sexuell läggning eller ålder. 

Likabehandling i Ludvika innebär att vi motsätter oss beteenden som tar sig 
uttryck i diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling.

Syfte
Syftet är att erbjuda lika villkor och möjligheter i arbetslivet och att motverka 
diskriminering i medborgarnas kontakter med kommunen. 

Ludvika kommun har som ambition att se och möta människor som individer 
och se de möjligheter till utveckling som detta ger.

Medborgarperspektivet
Ludvika ska vara en bra kommun att bo och verka i för alla människor. För att 
vara det vill Ludvika vara en kommun där alla människor känner sig lika mycket 
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värda, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller 
ålder. 

Alla medborgare ska i kontakten med kommunen mötas likvärdigt och med 
respekt. Kommunen ska bemöta medborgaren utifrån sin individuella situation 
i alla sammanhang.  Ingen ska diskrimineras på grund av någon av de sju 
diskrimeringsgrunderna, dock kan särbehandling som det finns stöd för i 
lagstiftning förekomma. Tanken om likabehandling ska genomsyra all 
myndighetsutövning. 

Medborgare ska i sina kontakter med kommunen inte utsättas för trakasserier 
eller diskriminering. Service ska ges på lika grunder.

Medarbetarperspektivet
Ludvika kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. För att vara det ska alla 
medarbetare bemötas utifrån sina förutsättningar och erfarenheter, och ges 
möjlighet att utvecklas utifrån sin individuella kompetens. 

Arbetsplatsen ska vara fri från diskriminering och särbehandling på grundval av 
de sju diskrimineringsgrunderna. Detta gäller särskilt vid lönesättning och 
möjligheten till kompetensutveckling och befordran. 

Nolltolerans mot alla typer av trakasserier och kränkningar råder i kommunen. 

Ludvika kommun bedriver ett aktivt arbetsmiljöarbete och jobbar systematiskt 
med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen. 

Kommunen är positiv till mångfald bland sina anställda och alla medarbetare 
ges samma förutsättningar vid rekrytering. 

Likabehandling förutsätter kunskap. Ludvika kommun ska bedriva ett 
attitydförändrande likabehandlingsarbete för att motverka diskriminering inom 
den egna organisationen. Ludvika kommun ska vara en arbetsplats där alla ska, 
oavsett kön, religion, etnicitet, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller ålder, 
känna sig välkomna och trygga.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 27 mars 2018.
§ 23 Arbetsutskottets protokoll 11 april 2018.

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
Akt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-04-25

Vård- och omsorgsnämnden

§ 30 Dnr 2018/123

Utnämning av dataskyddsombud för Vård- och 
omsorg

Beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden utser Christer Granqvist till 

dataskyddsombud för vård- och omsorgsnämnden. 

2. Vård- och omsorgsnämnden uppdrar till vård- och 
omsorgsförvaltningen att utse en eller flera dataskyddshandläggare 
utifrån förvaltningens behov.

Beskrivning av ärendet
En ny dataskyddsförordning (Lag 2016/679 EU, benämnd GDPR) träder i 
kraft den 25 maj 2018 och ersätter personuppgiftslagen (PuL). I jämförelse med 
PuL ställer dataskyddsförordningen högre krav på hur personuppgiftsbehand-
lingar hanteras och dokumenteras. Samtidigt med GDPR får Sverige en 
”kompletterande dataskyddslag”. Dataskyddslagen ersätter inte GDPR utan är 
ett komplement med förtydliganden. Tidigare beslut om tillsättande av rollen 
personuppgiftsombud upphör att gälla från och med den 25 maj 2018 på grund 
av att personuppgiftslagen (PuL) upphör att gälla och ersätts med 
dataskyddsförordningen.

För att vård- och omsorgsnämnden ska kunna uppfylla dessa krav på ett 
rättssäkert och effektivt sätt är det av avgörande betydelse med en tydlig och 
effektiv organisationsstruktur för arbetet. Organisationen klargör de olika 
rollerna och arbetsuppgifterna. I den nya dataskyddsförordningen förstärks de 
enskildas fri- och rättigheter, de personuppgiftsansvarigas ansvar och 
skyldigheter förtydligas. Sanktionsavgifter kan delas ut från Datainspektionen 
om den personuppgiftsansvarig missköter sina uppgifter.

 Vård- och omsorgsnämnden är personuppgiftsansvarig (PuA) för sina 
verksamhetsområden.

 Dataskyddsförordningen föreskriver utnämning av ett 
dataskyddsombud hos vård- och omsorgsnämnden.

 Dataskyddsombudet är inte ansvarigt för att PuA följer lagen.

 Ledningen i varje nämnd bör utse en dataskyddshandläggare till stöd för 
dataskyddsombudet.
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Den personuppgiftsansvarige bör säkerställa att dataskyddsombudet till sin 
hjälp har minst en handläggare för personuppgifter beroende på omfattning av 
personuppgiftsbehandlingar samt företagets organisation och storlek. Vård- och 
omsorgsnämnden uppdrar till vård- och omsorgsförvaltning att utse minst en 
dataskyddshandläggare utifrån förvaltningens behov. GDPR frågorna är i övrigt 
att betrakta på samma sätt som frågan om arbetsmiljöansvar – det är en del av 
den normala verkställigheten och högste chef är ytterst ansvarig för att 
säkerställa att nämnden lever upp till de lagkrav GDPR och den 
kompletterande dataskyddslagen ställer. 

Dataskyddshandläggaren har en operativ roll. För detta uppdrag krävs relevanta 
resurser i form av tid. Handläggaren ska samråda med samt få råd och stöd av 
dataskyddsombudet i sitt arbete. Handläggaren upprättar med stöd av 
dataskyddsombudet ”registerförteckningen” över personuppgiftsbehandlingar. 
Vidare lämnar handläggaren nödvändiga uppgifter/underlag till 
dataskyddsombudet.

Vård- och omsorgsförvaltning föreslår att vård- och omsorgsnämnden utser 
Christer Granqvist till dataskyddsombudsman för vård- och omsorgsnämnden. 
Vidare föreslår förvaltningen att vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i 
uppdrag att utse en eller flera dataskyddshandläggare utifrån förvaltningens 
behov. 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad den 24 april 2018.

______

Beslut skickas till
Datainspektionen
Akt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-04-25

Vård- och omsorgsnämnden

§ 31 Dnr 2018/59

Sjukfrånvaron 2018

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar redovisningen av sjukfrånvaron för januari 
2018.

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 26 februari 2018.
§ 24 Arbetsutskottet 11 april 2018.

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen, Personalenheten
Akt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-04-25

Vård- och omsorgsnämnden

§ 32 Dnr 2018/59

Sjukfrånvaron 2018

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar redovisningen av sjukfrånvaron för 
februari 2018.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av sjukfrånvaron för 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 26 mars 2018
§ 25 Arbetsutskottet 11 april 2018.

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen, Personalenheten
Akt
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-04-25

Vård- och omsorgsnämnden

§ 33 Dnr 2018/1

Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal 
beslut om bistånd som inte har verkställts

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. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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 28 februari 2018.

Statistikrapport den 28 februari 2018
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 0 1 1

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 1 mars 2018
§ 26 arbetsutskottet den 11 april 2018

______

Beslut skickas till
Kommunfullmäktige
Akt
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-04-25

Vård- och omsorgsnämnden

§ 34 Dnr 2018/1

Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal 
beslut om bistånd som inte har verkställts till och 
med 31 mars 2018

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. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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 mars 2018.

Statistikrapport den 31 mars 2018
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

0 0 0 0

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 3 april 2018.
§ 27 Arbetsutskottet 11 april 2018.

______

Beslut skickas till
Kommunfullmäktige
Akt
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-04-25

Vård- och omsorgsnämnden

§ 35 Dnr 2018/70

Information från förvaltningen
 Rekrytering av sommarvikarier pågår för fullt.
 Solstrålar även i år.
 Lokaler på Solgärde för pensionärsorganisationerna.

.______
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-04-25

Vård- och omsorgsnämnden

§ 36 Dnr 2018/ 71

Information från ordförande
 Verksamhetsbesök på bemanningen 27 april och 4 maj kl 10-12.

 
______
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-04-25

Vård- och omsorgsnämnden

§ 37 Dnr 2018/7

Delegationer som redovisas på nämnd 2018

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 2018 har delegationsbeslut fattats enligt vård- och omsorgsnämndens 
delegationsordning från den 4 juni 2003 § 65.

Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet 
AU 2018-04-11

2. Biståndsbeslut
- Februari 

- Mars 

3. Förvaltningschef
Kurser
- BPSD – registret

- Kom och fika

- Med sikte på framtiden – ny spännande möjligheter till 
kommunikationsstöd

- Ledarskapets balansakt

- Fördjupning sel & appliceringskunskap

- GDPR i VoO och TSS

- Digital delaktighet Vad händer i Dalarna
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4. Områdeschef 
- Arbetsmiljöansvar

- Förordnande

5. Områdeschefer och enhetschefer
- Ledighetsansökan

- enskild angelägenhet

- tjänstledighet

- fackligt/politiskt förtroendeuppdrag

- önskad sysselsättningsgrad 

6. Övriga
Utlämnande av HSL journal

7. Anställningsavtal 
- 273 stycken.

8. Fonder

______

Beslut skickas till
Akt
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-04-25

Vård- och omsorgsnämnden

§ 38 Dnr 2018/6

Meddelanden som redovisas på nämnd 2018

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelandena.

Beskrivning av ärendet
A) Von 2018/68
     Kommunal plan för avfallsförebyggande och hantering 2018-2022

B) Von 2018/87 
     Patientnämnden 2018-02-06 § 1-23

C) Von 2018/ 114
     Kommunala handikapprådet 2018-03-15 § 1-7

D) Von 2018/91
     § 40 Kommun Styrelsen 2018-03-13 Redovisning av kommunens resultat i 
     Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) 2017 

E) Von 2018/ 2
     Redovisning självskattning av basala hygienrutiner

F) Von 2017/2
    Rapportering av kommunstyrelsen av målaktiviteter, uppföljningstillfälle 4, år 
    2017.

G) Von 2018/12
     Personliga ombud, Verksamhetsberättelse 2017.

H) Von 2018/78
     Skrivelse angående löner - chefer äldreomsorg.

I) Von 2018/23
    IVO – Beslut från IVO.

J) Von 2018/76
    Fråga från sjuksköterska, samt svar på frågorna.

K) Von 2017/63
    § 45 Beslut KF 2018-03-26 Nämndernas verksamhetsplaner 2018

L) Von 2017/62
    § 58 Kommunfullmäktige, ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

M) Von 2018/102 
      Yttrande om ansökan om förlängt kommunalt bidrag för löne-
      bidragsanställning

N) Von 2018/50
     Hjälpmedelsnämnden 2018-03-22 § 12- 17
    

______

Beslut skickas till
Akt
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