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Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott   
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Ärendelista 
 
§ 22 Anmälan om extra ärenden  3 
§ 23 Budgetuppföljning januari- februari 2021 2020/1 4 - 5 
§ 24 Rapporteringstillfälle 1 2020/1 6 
§ 25 Budget/ Verksamhetsbeskrivning  2022 2021/1 7 
§ 26 Taxor och avgifter 2022 2021/93 8 
§ 27 Bidrag till friskola 2021/60 9 
§ 28 Korttidsplatser under covid 19 2020/161 10 
§ 29 Projektering utbyte av gruppbostad 2021/56 11 
§ 30 Vård- och omsorgsnämndens rapport 

angående antal beslut om bistånd som 
inte har verkställts till och med  2021 

2021/2 12 - 14 

§ 31 Information från förvaltningen 2021/11 15 
§ 32 Information från ordförande 2021/12 16 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-03-15 
 

  

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 22   

 

Anmälan om extra ärende 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott godkänner förändringen i 
föredragningslistan 

Beskrivning av ärendet 
Följande ärenden läggs till 

- Taxor och avgifter 2022 
______ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2021-03-15 
 

  

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 23  Dnr 2020/1 

 

Budgetuppföljning januari –februari 2021 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner budgetuppföljningen för perioden 
januari till och med februari månad 2021 

Beskrivning av ärendet 

Resultat 
I redovisningen för perioden januari-februari 2021 visar förvaltningen ett 
negativt resultat på 4 462 tkr exkl. personalskuldsförändringen. Utan 
merkostnader med anledning av Covid-19 på 5 281 tkr hade förvaltningen visat 
ett positivt resultat på 819 tkr exklusive personalskuldsförändringen.  
För perioden är det redovisat en negativ kostnadsförändring på 4 105 tkr 
avseende personalskuldförändringen. Resultat inklusive personalskuld är ett 
negativt resultat på 8 566 tkr.  

Intäkter 
Periodens intäkter visar ett positivt resultat mot budget på 2 046 tkr. Intäkter 
för avgifter och taxor är uppbokade utifrån föregående månads resultat. Statliga 
intäkter med anledning av Covid-19 om 182 tkr har bokats ut för sjuklöner.  

Kostnader 
Periodens kostnader visar ett negativt resultat på 10 612 tkr inkl. personalskuld.  
Personalkostnaderna redovisar ett negativt resultat på 6 414 tkr exkl. 
personalskuld. 
Periodens kostnader exkl. personalskuld om 4 105 tkr och kostnader för covid-
19 på 5 463 tkr visar ett positivt resultat på 1 004 tkr. 

Investeringar 
Under perioden har förvaltningen bokfört kostnader om 61 tkr av 
investeringsbudgeten på 2 000 tkr. 

Åtgärder för en budget i balans 
Pandemin påverkar förvaltningens möjlighet att få en budget i balans då det för 
närvarande inte finns möjlighet för återsökning av statliga medel för dessa 
merkostnader. Förvaltningen planerar dock att genomföra tidigare beslutade 
strukturplansåtgärder för året. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Prognos för helåret 
Helårsprognosen redovisas i rapporteringstillfälle 1 i mars, utifrån januari och 
februaris resultat. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse med bilaga daterad den 24 februari 2021 

______ 
 

Beslut skickas till 
Förvaltningsledning 
Insidan 
Akt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-03-15 
 

  

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 24  Dnr 2020/1 

 

Rapporteringstillfälle 1  

Beslut 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott noterar den muntliga informationen 

Beskrivning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott tar del av den muntliga 
informationen. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Vård- och omsorgsnämnden 
Akt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-03-15 
 

  

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 25  Dnr 2021/1 

 

Budget och verksamhetsbeskrivning 2022 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott noterar den muntliga informationen 

Beskrivning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har tagit del av den muntlig 
informationen. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Vård- och omsorgsnämnden 
Akt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-03-15 
 

  

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 26  Dnr 2021/93 

 

Taxor och avgifter 2022 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott noterar den muntliga informationen 

Beskrivning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har tagit del av den muntliga 
informationen. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Vård- och omsorgsnämnden 
Akt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-03-15 
 

  

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 27  Dnr 2021/60 

 

Bidrag till friskola 2021 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott noterar den muntliga informationen 

Beskrivning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har tagit del av den muntliga 
informationen. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Vård- och omsorgsnämnden 
Akt 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-03-15 
 

  

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 28  Dnr 2020/161 

 

Avslut av verksamheten med tillfälliga korttidsplatser 
på Oasen 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden noterar förvaltningens beslut om att avsluta 
verksamheten med tillfälliga korttidsplatser på Oasen från 1 mars 2021, 
eftersom behovet upphört 

Beskrivning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden beslutade, vid sitt sammanträde den 29 april 2020 
§ 37, att starta upp en tillfällig korttidsverksamhet, med 10 platser, med 
anledning av att kunna korttidsvårda personer med konstaterad Covid-19 och 
som har stora omvårdnadsbehov. Beslutet gällde under perioden 1 maj till 31 
oktober 2020. Nytt beslut om att förlänga verksamheten till och med den 31 
januari 2021 beslutades av nämnden, vid sitt sammanträde den 23 september 
2020, § 70. På nämndens sammanträde, 16 december 2020, § 100, beslutades att 
förlänga verksamheten ytterligare tid fram till 30 april 2021 med möjlighet att 
avsluta verksamheten med tillfälliga korttidsplatser på Oasen innan den 30 april 
2021. Förvaltningen bedömer att behovet av tillfälliga korttidsplatser kan 
upphöra från och med 1 mars 2021 och avslutar verksamheten. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 24 februari 2021 

______ 
 

Beslut skickas till 
Vård- och omsorgsnämnden 
Akt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-03-15 
 

  

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 29  Dnr 2021/56 

 

Projektering utbyte av gruppbostad 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner projektering under åren 2021/2022 av 
en ny bostad med särskild service enligt LSS 9 § p 9, som ska ersätta nuvarande 
gruppbostad på Kolbottenvägen 6 

Beskrivning av ärendet 
Gruppbostaden, Kolbottenvägen 6, är en bostad med särskild service enl LSS 9 
§ 9. Verksamheten har i många år bedrivits i undermåliga lokaler som inte är 
anpassade för verksamheten. Då gruppbostaden ligger på andra våningen kan 
inte utevistelsegarantin uppfyllas och klimatet sommartid är inte acceptabelt 
trots åtgärder. Medarbetares arbetsmiljö är inte acceptabelt med tanke på fysisk 
belastning. Brandsäkerheten är svår att upprätthålla. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 11 februari 2021. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Verksamhetschef LSS 
Enhetschef LSS, Kolbottenvägen 6 
Akt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(3) 

2021-03-15 
 

  

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 30  Dnr 2021/2 

 

Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal 
beslut om bistånd som inte har verkställts till och 
med  28 februari 2021 

Arbetsutskottets förslag till 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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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 2021. 

Statistikrapport den 28 februari 2021 

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 

11 5 6 6 

 

 Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader. 

Beslut om Antal 
Äldreboende - servicelägenhet  2 

LSS – gruppbostad 2 

Äldreboende- demens 2 

LSS – kontaktperson 5 
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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) 

LSS – 
gruppbostad 

2020-01-14 411 M 1 

Äldreboende - 
servicelägenhet 

2020-02-04 390 M 1 

LSS – 
gruppbostad 

2020-02-17 377 M 1 

Äldreboende – 
demens 

2020-11-17 103 K 1 

LSS – 
kontaktperson 

2020-11-24   96  K 3 

LSS – 
kontaktperson 

2020-11-26   94 M 3 

Äldreboende – 
demens 

2020-11-29   91 K 1 

Äldreboende - 
servicelägenhet 

2020-12-08   82 K 1 

LSS – 
kontaktperson 

2020-12-17   73 M 3 

LSS – 
kontaktperson 

2020-12-17   73 K 3 

LSS – 
kontaktperson 

2020-12-22   68 M 3 

 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 1 mars 2021 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
Akt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-03-15 
 

  

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 31  Dnr 2021/11 

 

Information från förvaltningen 

 
- Covid -19 
- Vaccinationer enligt Region Dalarnas faser 
- Snabbtester 
- IVO  
- Strukturplan/verksamhetsplan 
- Kostchef 

______ 
 

Beslut skickas till 
Akt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-03-15 
 

  

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 32  Dnr 2021/12 

 

Information från ordförande 

 
- Ordförandeberedningen 22 mars via Teams 
- Utbildning för förtroendevalda - Hot och hat 

______ 
 

Beslut skickas till 
Akt
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