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Sammanträdesdatum

2018-10-31

Vård- och omsorgsnämnden

Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset kl 14:00 – 16:00

Beslutande ledamöter Åsa Bergkvist (S)
Gunnar Grahn (S)
Christina Falk-Thomsen (S)
Mari Karlsson Björk (SD), ersättare för Mats Persson (SD)
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Rose-Marie Gylling (BOP), ersättare för Rolf Långström (L)
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Aron Knifström (MP) ersättare för  Lars Handegard (V)

Ej beslutande ersättare Bülent Kerpeten (S)
Sven-Erik Källman (S)
Carl-Johan Svensson (S)
Britt-Marie Andersson (S)
Fredrik Trygg (SD) § 68-70

Övriga närvarande Tjänstemän
Margareta Karlsson, förvaltningschef
Cecilia Vestergaard, områdeschef
Cathrine Flodström Backlund, 
verksamhetsutvecklare § 68 - 70
Thomas Holm, ekonom  § 68 - 69
Åsa Engberg, förvaltningssekreterare

Övriga
Alexandra Sivertsson, student
Johanna Kärrberg, student
Josefin Nord, student
Ann- Louise Haag, student
Marko Langén, kommunal

Underskrifter

Sekreterare Paragrafer § 68 - 75
Åsa Engberg

Ordförande
Åsa Bergkvist

Justerande
Ann-Katrin Krainer

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum 2018-10-31 Paragrafer § 68 - 75

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Protokollet förvaras på förvaltningens kansli 
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Ärendelista

§ 68 Budgetredovisningar per månad 2018 2018/4 3
§ 69 Uppföljning av brukarenkäten 4
§ 70 Sjukfrånvaron augusti 2018 2018/59 5
§ 71 Vård- och omsorgsnämndens rapport 

angående antal beslut om bistånd som 
inte har verkställts till och med 30 
september 2018s

2018/1 6 - 7

§ 72 Sammanträdesplan för vård- och 
omsorgsnämnden 2019

2018/270 8

§ 73 Information från ordförande 9
§ 74 Delegationer som redovisas på nämnd 

2018
2018/7 10 - 11

§ 75 Meddelanden som redovisas på nämnd 
2018

2018/6 12
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-10-31

Vård- och omsorgsnämnden

§ 68 Dnr 2018/4

Budgetredovisningar per månad 2018

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

Beskrivning av ärendet
I redovisningen för perioden januari-september visar förvaltningen ett redovisat 
underskott på 2 580 tkr. 

Under korrigeringar av resultatet finns poster som ej är med i redovisningen 
januari-september. Förvaltningen har hos Socialstyrelsen erhållit medel för ökad 
bemanning inom äldreomsorgen med årsbelopp på drygt 7 400 tkr, vilket 
motsvarar 5 550 tkr för 9 månader.. Med de poster som inte finns med i 
redovisningen januari-september beräknas resultatet till ett överskott på 2 970 
tkr.

Per den 2018-08-31 har förvaltningen lämnat en årsprognos till KS som visar 
att förvaltningen räknar med ett överskott på 3 615 tkr vid årets slut.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad den 17 oktober 2018.

2. § 58 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott den 17 oktober 2018.

______

Beslut skickas till
Akt
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-10-31

Vård- och omsorgsnämnden

§ 69

Uppföljning av brukarenkäten

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar redovisningen.

Beskrivning av ärendet
Vård- och omsorgsförvaltningens verksamhetsutvecklare redogör för 
brukarenkäten ” Vad tycker de äldre om äldreomsorgen” som skickats ut  till 
samtliga personer, 65 år och äldre och som den 31 december 2017 hade 
hemtjänst eller bodde på särskilt boende har fått möjlighet att delta. 

______

Beslut skickas till
Akt
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-10-31

Vård- och omsorgsnämnden

§ 70 Dnr 2018/59

Sjukfrånvaron 2018

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar redovisningen av sjukfrånvaron för 
augusti 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
1. Tjänsteskrivelse daterad den 21 september 2018.

2. § 59 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott den 17 oktober 2018.

______

Beslut skickas till
Akt 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-10-31

Vård- och omsorgsnämnden

§ 71 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. 
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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          2(2)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Denna rapport avser de uppgifter som fanns tillgängliga den 30 september 
2018.

Statistikrapport den 30 september 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

2 1 1 2

 Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader.

Beslut om Antal
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

2018-06-28 94 K 1

Äldreboende – 
lägenhet

2018-06-28 94 M 1

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad den 1 oktober 2018.

2. § 60 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott den 17 oktober 2018.

______

Beslut skickas till
Kommunfullmäktige
Akt
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-10-31

Vård- och omsorgsnämnden

§ 72 Dnr 2018/270

Sammanträdesplan för 2019

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar den föreslagna sammanträdesplanen för 
2019.

Beskrivning av ärendet
En sammanträdesplan har tagits fram för vård- och omsorgsnämnden och 
arbetsutskott.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad den 24 oktober 2018.

2. § 61 Vård- och omsorgsförvaltningens arbetsutskott 17 oktober 2018.

______

Beslut skickas till
Vård- och omsorgsnämnden
Förvaltningen
Akt
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-10-31

Vård- och omsorgsnämnden

§ 73 Dnr 2018/71 

Information från ordförande
 Nästa gång vård- och omsorgsnämnd träffas är det en heldag och det är 

den 28 november.
 Information om gruppmötena.
 Nästa år fyller Ludvika stad 100 år. Det kommer att vara mycket olika 

aktiviteter för att sätta Ludvika på kartan. 

Information från Bo- partiet:
Då Bopartiet avslutar sin verksamhet har de bjudit på tårta till alla kommunens 
boenden.
Bopartiet har även köpt en cykel som ska var placerad på Skogen, där brukare 
och personal kan ta en cykeltur tillsammans.
Vård- och omsorgsnämnden tackar så mycket för gåvan.

______

Beslut skickas till
Akt
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-10-31

Vård- och omsorgsnämnden

§ 74 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.

1. Arbetsutskottet 
  - Au 2018-10-17  § 58-62

2. Biståndsbeslut
   -  September

3. Förvaltningschef
Kurser

  - Socialchefsdagarna 
  - Alfa eläkemedel
  - ICF och KVÅ- användning, samt information om statistik som  
    Socialstyrelsen kommer att efterfråga 1 januari 2019
  - Procapita/Lifecare VoO 
  - PSYKISK HÄLSA ÄLDRE
  - Palliativvård – dagen – EN DAG OM ATT LEVA HELA LIVET
  - Ensolution – Kvalitetssystem
  - Tieto- Avgiftsmodulen – Procapita VoO
  - Syn och hörselnedsättning vid utvecklingsstörning och åldrande
  - ReachMee-dagen 
  - Utvecklingsdag för fysioterapeuter/sjukgymnaster i Dalarna
  - Behörighetför att få handleda studenter från socionomprogrammet
  - Samverkan vid utskrivning från sjukhus
  - Kontaktpersonsmöte - Patientsäkerhet
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          2(2)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4. Områdeschef 
- Fördelning av arbetsuppgifter inom arbetsmiljöområdet/retur

- Förordnanden

5. Områdeschefer och enhetschefer
Ledighetsansökan

- enskild angelägenhet

- tjänstledighet

- fackligt/politiskt förtroendeuppdrag

- önskad sysselsättningsgrad 

6. Övriga
- 

7. Anställningsavtal 
158 stycken.

8. Fonder
-

______

Beslut skickas till
Akt
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-10-31

Vård- och omsorgsnämnden

§ 75 Dnr 2018/6

Meddelanden som redovisas på nämnd 2018

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelandena.

Beskrivning av ärendet
A) Dnr 2018/294
     Förvaltningssamverkan 2018-09-10
B) Dnr 2018/230
     IVO – Beslut om att avsluta Lex Maria anmälan 
C) Dnr 2018/113
     Avvikelserapportering 3:e kvartalet 2018
D) Dnr 2018/282
     Upplösning av Stiftelsen Hildeborg och Gustaf Hellbackens hjälpfond.

E) Dnr 2018/298
     Målvärden för år 2019 och 2020 för resultatmåtten i kommunfullmäktiges 
     styrmodell
F) Dnr 2018/298
    Rapportering till kommunstyrelsen av målaktiviteter och ekonomi 
   (budgetuppföljning) för 2018 – Tillfälle 3

______

Beslut skickas till
Akt
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