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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-12-19

Vård- och omsorgsnämnden

§ 85 Dnr 2018/4

Budgetredovisningar per månad 2018

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

Beskrivning av ärendet
I redovisningen för perioden januari-november visar förvaltningen ett redovisat 
underskott på 6 776 tkr. 

Under korrigeringar av resultatet finns poster som ej är med i redovisningen 
januari-november. Förvaltningen har hos Socialstyrelsen erhållit medel för ökad 
bemanning inom äldreomsorgen med årsbelopp på drygt 7 400 tkr, vilket mot-
svarar 6 783 tkr för 11 månader.. Med de poster som inte finns med i redo-
visningen januari-november beräknas nettoresultatet till ett överskott på 7 tkr.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad  den 14 december.

______

Beslut skickas till
Akt
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-12-19

Vård- och omsorgsnämnden

§ 86 Dnr 2017/32

ICF-Projekt - slutrapport

Beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna slutrapporten för 

projektet.

Beskrivning av ärendet
Ett projekt har genomförts  utifrån vård- och omsorgsnämndens beslut den 6 
april 2016 (VON 2016/118). Syftet var att införa en internationellt klassificerad 
strukturerad dokumentation för att få ett behovsinriktat och systematiskt 
arbetssätt  inom handläggning och dokumentation. Projektet avgränsades till att 
förbereda lösningar och rutiner för ett implementeringsarbete under 2018. 

Projektet har pågått under perioden november 2016 till oktober 2017, under 
ledning av en projektledare. Slutrapporten beskriver mål, resultat och vad som 
kvarstår att arbeta vidare med.

De aktiviteter som återstår att göra för att få en fungerande handläggning och 
dokumentation enligt ICF organiseras i ordinarie verksamhet, under respektive 
ansvarig chef för biståndshandläggning, hälso- och sjukvård, äldreomsorg. LSS 
och socialpsykiatri.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad den 20 november 2018.

2. § 71 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott den 5 december 2018.

______

Beslut skickas till
Områdeschefer
Enhetschef för biståndshandläggning
Enhetschef för kommunrehab
Enhetschef för sjuksköterskor
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Akt
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-12-19

Vård- och omsorgsnämnden

§ 87 Dnr 2017/128

Uppföljning av plan för internkontroll 2018

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner uppföljning av plan för intern kontroll 
2018, enligt bilaga 1 och bilaga 2 , daterade 20 november 2018.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen fastställde i oktober 2017 en plan för kommunövergripande 
intern kontroll för 2018 med två gemensamma kontrollpunkter som alla 
nämnder och helägda bolag ska följa upp.

Vård- och omsorgsnämnden har också fastställt en egen plan för intern kontroll 
2018, med nämndspecifika kontrollpunkter som också ska följas upp.

Senast 20 februari 2019 ska nämnderna och bolagen till kommunstyrelsen 
rapportera sina uppföljningar av 2018 års planer och kontrollpunkter.

På några kontrollpunkter visar vård- och omsorgsförvaltningens uppföljning att 
det inte finns några anmärkningar, men det finns också några exempel på 
brister. Exempelvis finns brister i det systematiska säkerhetsarbetet gällande 
risk- och sårbarhetsanalyser och när det gäller grafiska profilen i användandet av 
e-postsignaturer och i arbetet med att säkerställa att biståndsbeslut förlängs eller 
avslutas i tid. . För de konstaterade bristerna har förvaltningen antingen redan 
vidtagit förbättringsåtgärder eller föreslår nu åtgärder att vidta under 2019.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad den 20 november 2018.

2. § 72 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott den 5 december 2018.

______

Beslut skickas till
Vård- och omsorgsförvaltningens ledningsgrupp
Kommunstyrelsen för kännedom
Verksamhetscontrollern för kännedom
Revisorerna för kännedom
Akt
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-12-19

Vård- och omsorgsnämnden

§ 88 Dnr 2018/105

Tidplan för Internkontroll  2019

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden fastställer plan för intern kontroll 2019, enligt 
bilaga 1 och bilaga 2 daterade 26 november 2018.

Beskrivning av ärendet
Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår en plan för intern kontroll år 2019. 
Planen omfattar följande nämndspecifika kontrollpunkter: 

1. Obligatoriska utbildningar. Deltar alla kallade medarbetare i de obligatoriska 
utbildningarna?

2. Medicinsk delegering. Hur många nyanställda vikarier klarar inte kraven för att få en 
medicinsk delegering?

Förslaget har föregåtts av en riskanalys i förvaltningens ledningsgrupp, där 
risker och tänkbara kontrollpunkter har inventerats, kvantifierats och 
prioriterats.

Planen anger också hur de kommungemensamma kontrollpunkterna från den 
kommunövergripande planen ska följas upp:
1. Leverantörstrohet. Köps varor och tjänster från de leverantörer kommunen har avtal med?

2. Redovisas representation enligt interna regler?

Intern kontroll ska 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. 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.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad den 26 november 2018.

2. § 73 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott den 5 december 2018.

______

Beslut skickas till
Förvaltningens ledningsgrupp
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen för kännedom
Kommunstabens verksamhetscontroller för kännedom
Revisorerna för kännedom
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-12-19

Vård- och omsorgsnämnden

§ 89 Dnr 2018/164

Motion - Omvandla Kvarngatans särskilda boende till 
senior boende

Beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att avsluta insatsen särskilt boende 

på Kvarngatan under första kvartalet 2019 och för de som vill ha 
fortsatt särskilt boende erbjuda ett särskilt boende på någon av 
nämndens övriga särskilda boenden.

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningschefen 
att genomföra ett erbjudande om att bo kvar på Kvarngatan utan beslut 
om insatsen särskilt boende i servicelägenhet.

3. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningschefen 
att hos LudvikaHem säga upp avtalet om blockförhyrning senast 2018-
12-31.

4. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningschefen 
att planera information till brukare, allmänhet och personal om de 
förändringar som kommer att genomföras på Kvarngatan.

Beskrivning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden avslutar insatsen särskilt boende på Kvarngatan 
och säger upp blockförhyrningen. Kvarngatan övergår till ett seniorboende i 
LudvikaHems regi. Boende som vill ha sitt beslut om särskilt boende kvar 
erbjuds särskilt boende i något av nämndens övriga särskilda boenden. De som 
så önskar erbjuds att bo kvar i seniorboendet på Kvarngatan.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad den 25 oktober 2018

2. § 74 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott den 5 december 2018.

______

Beslut skickas till
Områdeschef
Enhetschef
Akt
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-12-19

Vård- och omsorgsnämnden

§ 90 Dnr 2018/248

Remiss - Motion om bidrag till körkort från 
kommunen.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att förslaget är 
tillgodosett då det som föreslås i motionen är utfört eller håller på att utföras.

Beskrivning av ärendet
Lotta Wedman (MP) föreslår i motion daterad 2018-08-25 att kommunen inför 
ett bidrag till de som har undersköterskeutbildning men saknar körkort och 
som har vikariat inom vård- och omsorgsförvaltningen.

Personalenheten, Ludvika kommun har i förslag till ”Handlingsplan för tidig 
lokal omställning TLO-KL” identifierat insatser för uppdragsutbildning till 
körkort för undersköterskor. Se bilaga 1.

CSN, Centrala Studiestöds Nämnden har från juni 2018 gett möjlighet till 
arbetslösa att söka lån för körkort. Från 2019 föreslås utökade möjligheter att 
låna till körkort.

Med dessa möjligheter får motionen anses tillgodosedd. 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad 25 oktober 2018.

2. § 75 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott den 5 december 2018.

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
Akt
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(3)

2018-12-19

Vård- och omsorgsnämnden

§ 91 Dnr 2018/336

Sammanställning av beslut tagna under 
mandatperioden 2015-2018

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar rapporten, och skickar den vidare till nya 
vård- och omsorgsnämnden som meddelande.

Beskrivning av ärendet
Under mandatperioden har ett antal beslut tagits i vård- och omsorgsnämnden. 
Nedan kommer en sammanställning av de viktigaste besluten.

2015-01-14 Konstituerande sammanträde
Beslut: Von beslutar att uppdra till förvaltningen at föreslå åtgärder för att 
komma i budgetbalans samt konsekvenser av dessa.
2015-02-12 
Beslut: 10 beslutspunkter med åtgärder för att komma i budgetbalans.
2015-03-11
Beslut: Redovisning av genomlysning och konsekvensbeskrivning av minskad 
personaltäthet. Redovisning varannan månad.
2015-06-10
Beslut: riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen.
2015-06-24
Beslut: Fördelning av föreningsbidrag.
2015-08-12
Beslut: Åtgärdsplan för ekonomi i balans. Åtgärdsplan vård- och omsorg 2015-
2017.
2015-11-04
Beslut: Fördelning av reviderad budget 10 000 tkr.
Beslut: Föreningsbidrag för 2016 med utbetalning i januari 2016.
2015-12-09
Beslut: Ändring av schablonersättning för skälig ekonomisk ersättning till 
assistansbolag för personlig assistans enligt § 9.2 LSS.

2016-02-03
Beslut: Bokslut 2015, underskott 1 114 tkr.
Beslut: Genomlysning av hemtjänsten genom extern resurs.
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          2(3)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut: Återuppbyggnad av lägenhet efter brand och ombyggnad av befintlig 
samlingslägenhet för utökning av en plats/lgh Marnäsgatan 36-38.
2016-04-06
Beslut: Upphäver återbesättningsprövningar av personal till nämnden.
Beslut: Handläggning av dokumentation enigt ICF och rekrytering av 
projektledare 12 mån.
Beslut: Digital agenda 2016-2017.
Beslut: Redovisning av sjukfrånvaron varje månad i Von.
2016-06-08
Beslut: Köken övergår till att lag mat i egen regi från 2017.
2016-06-29
Beslut: Gemensam kostorganisation
Beslut: Användandet av stimulansmedel för ökad bemanning inom 
äldreomsorgen 2016.

2017-03-01
Beslut: Bokslut 2016 överskott 4 050 tkr
Beslut: Föreningsbidrag till HSO, akut behov.
Beslut: Avslag lokalstöd SPF
2017-04-26
Beslut: Användandet av stimulansbidrag för ökad bemanning i äldreomsorgen 
2017.
2017-05-24
Beslut: Riktlinjer för biståndsbedömning för boendestöd.
Beslut: Arbetsskor till vårdpersonal vartannat år.
Beslut: Nya riktlinjer för föreningsbidrag.
2017-09-20
Beslut: Kompetensutvecklingsplan för 2018.
2017-10-25
Beslut: Ny organisation för trygghetslarm i ordinärt boende samt särskilt 
boende med hemtjänst.

2018-01-31
Beslut: Bokslut 14 179 tkr överskott.
2018-02-28
Beslut: Anta SKL:s kvalitet i särskilt boende för äldre
Beslut: Beslut om organisation av korttidsplatser för avlösning och 
korttidsboende på Lagunen, Biskopsgården.
2018-04-25
Beslut: Användning av stimulansmedel för ökad bemanning inom 
äldreomsorgen 2018.
Beslut: Att inte rekvirera stimulansmedel som har till syfte att införa eller höja 
habiliteringsersättningen.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2018-05-30
Beslut: Att avveckla larmcentralen från 1 september.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad den 29 november 2018.

2. § 76 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott den 5 december 2018.

Behandling
Aron Knifström (MP) föreslår att redovisningen ska skickas till den nya 
nämnden..

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att skicka en uppdaterad lista, som 
meddelande till nästa vård- och omsorgsnämnd

______

Beslut skickas till
Vård- och omsorgsnämnden

Akt
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-12-19

Vård- och omsorgsnämnden

§ 92 Dnr 2018/59

Sjukfrånvaron 2018

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar redovisningen av sjukfrånvaron för 
oktober 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 22 november 2019.

2. § 77 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott den 5 december 2018.

______

Beslut skickas till
Akt
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-12-19

Vård- och omsorgsnämnden

§ 93 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. Denna rapport avser de uppgifter 
som fanns tillgängliga den 30 november 2018.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Statistikrapport den 30 november 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

5 1 4 4

 Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader.

Beslut om Antal
Äldreboende – lägenhet 3

LSS – gruppbostad 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

2018-06-28 155 K 1

Äldreboende – 
lägenhet

2018-06-28 155 M 1

LSS – 
gruppbostad

2018-06-15 168 M 1

Äldreboende – 
lägenhet

2018-08-26   96 M 1

LSS – 
gruppbostad

2018-08-23   99 M 2

Beslutsunderlag
1. § 78 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott den 5 december 2018.

______

Beslut skickas till
Kommunfullmäktige
Akt
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-12-19

Vård- och omsorgsnämnden

§ 94 Dnr 2018/70

Information från förvaltningen
 Kvarngatan. 
 En av våra enhetschefer har gått bort.
 Områdeschefen Cecilia Lantz har sagt upp sig.
 Rekrytering av förvaltningschef , ansökningstiden har förlängts.
 HOA – priset för bra och hälsosam arbetsmiljö – har delats ut för 

första gången och det gick till hemtjänsten Sunnansjö.
______
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-12-19

Vård- och omsorgsnämnden

§ 95 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 – Protokoll 2018-12-05 § 69-79

2. Biståndsbeslut
2018-11-01—2018-11-30

3. Förvaltningschef
Kurser

  - 

4. Områdeschef 
- Fördelning av arbetsuppgifter inom arbetsmiljöområdet/retur

- Förordnanden

5. Områdeschefer och enhetschefer
Ledighetsansökan

- enskild angelägenhet

- tjänstledighet

- fackligt/politiskt förtroendeuppdrag

- önskad sysselsättningsgrad 

6. Övriga
- 

17



          2(2)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

7. Anställningsavtal
-

147 st

8. Fonder
Inga aktuella 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad den 10 december 2018.

______

Beslut skickas till
Akt
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-12-19

Vård- och omsorgsnämnden

§ 96 Dnr 2018/6

Meddelanden som redovisas på nämnd 2018

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden .

Beskrivning av ärendet
A) Von 2018/342
    Beslut KF  § 2018-11-26 Förslag till förändring av antal ledamöter i  
    nämnderna

B) Von 2018/333
     Beslut från KSPU 2018-11-20 § 30 . Diskriminering, trakasserier, kränkande 
     särbehandling och repressalier

C) Von 2018/335
     Svar på Remiss - Förslag till beslut om nytt samverkansavtal för Vård- och 
     omsorgscollage 2019-2022

D) Von 2018/87
     Protokoll från Patientnämnden Dalarnas sammanträde 2018-09-04 § 66-84

E) Von 2018/87
     Protokoll från Patientnämnden Dalarnas sammanträde 2018-10-23 § 85-104

F) Von 2018/341
     Beslut KF § 35 2018-11-26  Gemensam överförmyndarnämnd

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad den 10 december 2018.

______

Beslut skickas till
Akt
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-12-19

Vård- och omsorgsnämnden

§ 97 Dnr 2018/71

Information från ordförande
 De som avslutar sitt uppdrag ska lämna tillbaka sina Ipads, senast efter 

helgerna.
 Nästa vård- och omsorgsnämnd är den 16 januari, då ska ett antal val 

genomföras.
 Kommunen kommer att bjuda in till en utbildningsdag för alla 

ledamöter.
 Det kommer även att bli en utbildning för vård- och omsorgsnämndens 

ledamöter.
 Ett stort grattis till Hemtjänsten Sunnansjö, Ordförande ska skriva ett 

brev till dem från vård- och omsorgsnämnden.
 Avtackning av förvaltningschefen från ledamöterna i vård- och 

omsorgsnämnden 2015-2018.
 Vård- och omsorgsnämnden önskar alla medarbetare en God jul och ett 

Gott nytt år
 Ordförande tackar alla ledamöter för ett gott samarbete under 

mandatperioden, och tackar särskilt de som slutar efter den här mandat 
perioden.

 Monica Utter tackar för gott samarbete med hela nämnden, och tycker 
att beslutet om att man kan få chans att ta körkort via ansökan från 
fond eller CSN är bra.

 Gunnar Grahn (S) tackar för sig då det är hans sista möte. 

______
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