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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2021-03-29 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 29  Dnr 2020/1 

 

Budgetuppföljning januari – februari 2021  

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

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 24 februari 2021. 

2. § 23 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 15 mars 2021. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Förvaltningsledning 
Insidan 
Akt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2021-03-29 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 30  Dnr 2020/1 

 

Rapportering av driftkostnader och investeringar, 
uppföljningstillfälle 1 år 2021  

Beslut 
1. Nämnden godkänner periodens rapportering, enligt bilaga 1 daterad 12 

mars 2021. 

2. Nämnden fastställer strukturplan med effektiviseringsåtgärder 
2021−2023, enligt bilaga 2 daterad 12 mars 2021. 

3. Nämnden fastställer handlingsplan med åtgärder för att bidra till en 
ekonomi i balans 2021, enligt bilaga 3 daterad 12 mars 2021. 

4. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att verkställa strukturplanens 
åtgärder, med återrapport vid nästa uppföljningstillfälle. 

5. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att lämna handlingsplanen utan 
åtgärder, med återrapport vid nästa uppföljningstillfälle. 

Beskrivning av ärendet 
Nämnderna ska tre gånger under pågående år rapportera till kommunstyrelsen 
hur det går med driftskostnaderna och investeringarna. Detta görs som ett led i 
att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sin uppsiktsplikt över övriga nämnder. 

Denna rapportering av vård- och omsorgsnämndens ekonomiska läge avser 
perioden januari−februari 2021, och innefattar en prognos till årets slut (bilaga 1). 
Prognosen för driftskostnaderna beaktar de åtgärder som framgår av föreslagna 
strukturplan (bilaga 2) och handlingsplan (bilaga 3).    

Driftkostnader.  

Under perioden var nämndens nettokostnader för den löpande verksamheten 
totalt 8,6 mnkr högre än periodens budgeterade nivå, med störst avvikelse för 
merkostnader med anledning av covid-19 på 5,3 mnkr och personallöneskuld 
på 4,1 mnkr. Utan att få kompensering för merkostnader med anledning av 
pandemin väntas det till årets slut kvarstå en negativ budgetavvikelse på 
18,0 mnkr. Därför föreslås i handlingsplan inga korrigerande åtgärder som kan 
bidra till en ekonomi i balans 2021. Den slutgiltiga prognosen för helåret – som 
beaktar att ingen kompensation för merkostnader med anledning av covid-19 
kommer gå att återsöka– är att driftbudgeten kommer överskridas/ med 
18,0 mnkr  
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Investeringar.  

Av nämndens totala investeringsanslag för året på 2,0 mnkr har 0,06 mnkr 
bokförts under perioden. Enligt prognos kommer 2 mnkr av anslaget att 
upparbetas och bokföras till årets slut (100 procent) 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 22 mars 2021. 

2. § 24 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott den 15 mars 2021. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Förvaltningsledning 
Kommunstyrelsen för kännedom 
Kommunstabens verksamhetscontroller för sammanställning 
Ekonomienheten för sammanställning 
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-03-29 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 31  Dnr 2021/1 

 

Verksamhetsbeskrivning 2022 med plan 2023-2024 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden noterar förvaltningens förslag till verksamhets-
beskrivning 2022 med plan 2023-2024. 

Beskrivning av ärendet 
Fullmäktige kommer 7 juni 2021 att i ett budgetbeslut fastställa nämndernas 
ekonomiska ramar för 2022 och plan åren 2023 och 2024. 

Innan budgetdialogdagana den 22-23 april 2021 ska respektive nämnd notera 
förvaltningens förslag till verksamhetsbeskrivning.  

Förvaltningen föreslår en budgetram på 630,6 mnkr och extra anslag om 3,8 
mnkr, utöver tidigare fastställd investeringsbudget för år 2022, på 2,0 mnkr. 
Förslaget bygger på genomförd behovsanalys utifrån volym, pris och kvalitet. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 22 mars 2021 med bilagor.  

2. § 25 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott den 15 mars.  

______ 
 

Beslut skickas till 
Förvaltningsledning 
Kommunstyrelsen 
Akt 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2021-03-29 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 32  Dnr 2021/93 

 

Taxor och avgifter 2022 

Beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag på 

avgifter och taxor 2022.   

2. Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige anta 
förvaltningens förslag till avgifter och taxor 2022 för äldre samt 
personer med funktionsnedsättning. 

Beskrivning av ärendet 
Flera av de belopp som används för att beräkna avgifter inom äldre- och 
funktionshinderomsorgen är enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, knutna till 
prisbasbeloppet.  

De avgifter/taxor som är indexknutna ändras i förhållande till prisbasbeloppets 
förändring. Om prisbasbeloppet minskas är taxorna oförändrade från år 2021. 
Prisbasbeloppet för 2022 har ännu inte fastställt av regeringen. 

Det innebär t ex att maxtaxan på 2 139 kr (år 2021) och en hemtjänsttimme 
förändras, om prisbasbeloppet ändras.  

Jämkning av avgifter ska enligt lag ske vid behov. Hyra och måltider jämkas 
inte. 

Förvaltningens förslag till förändring från år 2021 
Förvaltningen föreslår inga förändringar från 2021 års avgifter och taxor 
förutom att avgifter som är indexknutna ändras i förhållande till 
prisbasbeloppets förändring. 

Förslaget till avgifterna för 2022 följer prisbasbeloppets förändring, Region 
Dalarnas taxa, förändringar enligt konsumentverkets beräkningar, 
självkostnadspriser och Socialstyrelsens rekommendationer. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse med bilagor daterad den 15 mars 2021. 

2. § 26 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott den 15 mars 2021. 

______ 
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Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningsledning 
Ekonomer 
Ekonomiadministratörer 
Akt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2021-03-29 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 33  Dnr 2021/60 

 

Beräkning av måltidspriser för elever i förskola, 
grundskola och fritidshem 2021 

Beslut 
Vård-och omsorgsnämnden noterar förvaltningens beräkning av genomsnittligt 
måltidpris för elever i förskola, grundskola och fritidshem år 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Beräkning av måltidspris för elever i förskola, grundskola och fritidshem 
grundar sig på nämndens budget för det aktuella året. 

I kostnadsposten ingår kostnader för personal, livsmedel, transporter, 
förbrukningsmaterial och därmed sammanhängande administration och 
liknande kostnader. Genomsnittlig kostnad per barn/elev per år, exklusive 
lokalkostnad, beräknas till 

13 548 kr för förskola 

7 589 kr för grundskola åk F-6 

8 432 kr för grundskola åk 7-9 

6 839 kr för fritidshem åk F-3 

5 129 kr för fritidshem åk 4-6 

Bidrag till fristående verksamhet 
Enligt Skollagen 2010:800 10 kap § § 37-38 samt 14 kap § §15-16 ska 
hemkommunen lämna bidrag för varje elev vid förskola, grundskola och 
fritidshem med enskild huvudman. Bidraget består av ett grundbelopp och i 
vissa fall ett tilläggsbelopp. Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder 
som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till sina egna förskolor, 
grundskolor och fritidshem. Bidraget omfattar även måltidkostnader.  

Social- och utbildningsnämnden beslutar om bidraget till fristående verksamhet 
från Ludvika kommun, inför det kommande budgetåret före kalenderårets 
början. Bidragskostnaderna för måltider och 10 % av den fristående 
verksamhetens hyreskostnader vidarefaktureras sedan internt från social- och 
utbildningsförvaltningen till vård- och omsorgsförvaltningen.  
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Under år 2020 betalades det ut 1 240 tkr för måltider till Olympicaskolan i 
Håksberg. Uppskattad beräkning för vård- och omsorgsförvaltningens del av 
bidrag till hyreskostnader är 183 tkr per år 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 24 mars 2021. 

2. § 27 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 15 mars 2021. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Social- och utbildningsnämnden 
Verksamhetschef för kostenheten 
Ekonom 
Akt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-03-29 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 34  Dnr 2020/161 

 

Meddelande om avslut av verksamheten med 
tillfälliga korttidsplatser på Oasen 

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 24 februari 2021 

2. § 28 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 15 mars 2021. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Akt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-03-29 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 35  Dnr 2021/56 

 

Projektering utbyte av gruppbostad Kolbottenvägen 6 

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. 

2. § 29 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 15 mars 2021. 

______ 
 

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

1(3) 

2021-03-29 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 36  Dnr 2021/2 

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

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 28 februari 2021.  
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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. 

2. § 30 vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott den 15 mars 2021. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
Akt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-03-29 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 37  Dnr 2021/11 

 

Information från förvaltningen 

 
- Covid-19  
- Vaccination 
- Snabbtester 
- Kostchef 

 
.______ 
 

Beslut skickas till 
Akt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-03-29 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 38  Dnr 2021/12 

 

Information från vård- och omsorgsnämnden 

 
Vård- och omsorgsnämnden önskar all personal en riktigt Glad Påsk.  
______ 
 

Beslut skickas till 
Akt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2021-03-29 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 39  Dnr 2021/4 

 

Delegationer till vård- och omsorgsnämnden 2021 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

Beskrivning av ärendet 
Vård-och omsorgsnämnden här 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. 

1. Arbetsutskottet 

- Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-03-15 § 

- Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott enskilda ärenden §  

2. Biståndsbeslut 

- Biståndsbeslut februari 2021 

3. Förvaltningschef 

- Kurser 
Parkinson behandling – mer än bara dopamin 
Arbetsterapiforum 
Strukturerad information i vården 
Brandombudsutbildning 
Utmattning och PTSD- hur kan jag som chef … 
Att leda utvecklingsarbete 

4. Verksamhetschef och enhetschef 

-  

5. Ledigheter 

- Önskad sysselsättning 

- Enskild angelägenhet 

- Tjänstledigheter 
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2(2) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

- Facklig/politiska ledigheter 

6. Övriga delegationsbeslut 

- VON 2021/51  Köp av särskilt boende 

- VON 2020/275 Reducering av avgifter 

- VON 2020/408 Köp av korttidsvistelse 

- VON 2019/423 IVO komplettering av handlingar 

7. Anställningsavtal 

- 260 

8. Fonder 

- Inga aktuella 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 24 februari 2021. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Akt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-03-29 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 40  Dnr 2021/3 

 

Meddelanden till Vård- och omsorgsnämnden 2021 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av inkomna 
meddelanden. 

Beskrivning av ärendet 
1. Von 2021/87 

Patientsäkerhetsberättelse 2020 

2. Von 2021/96 
Redovisning av strukturplansåtgärder 2021-2023 

3. Von 2020/164 
Förvaltningsrätten – Dom, personlig assistans 

4. Von 2020-365 
IVO – Beslut gällande besök på särskilda boenden 

5. Von 2021/37 
AMV – Avslutsbrev – Gruppbostad 

6. Von 2021/36 
AMV- Avslutsbrev – Gruppbostad 

7. Von 2021/48 
AMV – Avslutsbrev – Dagligverksamhet 

8. Von 2021/44 
Region Dalarna-Utskrivningsklara februari 2021 
 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 24 februari 2021. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Akt
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