
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 
Sammanträdesdatum 

2021-04-26 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
Plats och tid  Marnäsliden Digitalt kl. 14:15- 16:15  

Beslutande ledamöter 
 

Åsa Bergkvist (S) 
Torbjörn Tomtlund (M) 
Lars Handegard (V) 
Åke Henriksson (S) 
Ann-Katrin Krainer (SD) 
Anders Danielsson (M), tjänstgörande ersättare för Karin V Johnsson (M) 
Christina Falk-Thomsen (S) 
Carl-Johan Svensson (S) 
Leif Lindgren (C) 
Bert Broman (M) 
Britt-Marie Andersson (S), tjänstgörande ersättare för Mari Karlsson Björk (SD) 
 
 
 

Ej beslutande ersättare Hanna Pieber (S) 
Elisabeth Stelin (L) 
 
 

Övriga närvarande Tjänstemän 
Eva Björsland, förvaltningschef 
Cecilia Vestergaard, verksamhetschef § 
41-48 
Pernilla Andersson, verksamhetschef § 41-
42 
Nathalie Fjellman, ekonom §43 
Åsa Engberg, förvaltningssekreterare 

Övriga 
Marko Langén, kommunal § 41-48 

 
Underskrifter 

 Sekreterare  Paragrafer § 41-52 
 Åsa Engberg  

 Ordförande   
 Åsa Bergkvist  

 Justerande   
 Ann-Katrin Krainer   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(3) 
Sammanträdesdatum 

2021-04-26 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden   

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-04-26 Paragrafer § 41-52 

Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  

Förvaringsplats för protokollet Protokollet förvaras på förvaltningens kansli 
 

Underskrift   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(3) 
Sammanträdesdatum 

2021-04-26 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden   

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Ärendelista 
 
§ 41 Anmälan om extra ärenden  4 
§ 42 Nära vård  5 
§ 43 Budgetuppföljnig januari - mars 2020/1 6 - 7 
§ 44 Sjukfrånvaro januari - februari 2021/72 8 
§ 45 Dokumenthanteringsplan 2020/53 9 
§ 46 Vård- och omsorgsnämndens rapport 

angående antal beslut om bistånd som 
inte har verkställts till och med  31 mars 
2021 

2021/2 10 - 12 

§ 47 Val till finskt förvaltningsområde 2019/10 13 
§ 48 Stärkt brandskydd för riskutsatta 

individer 
 14 

§ 49 Information från förvaltningen 2021/11 15 
§ 50 Information från ordförande 2021/12 16 
§ 51 Delegationer  2021/4 17 - 18 
§ 52 Meddelanden 2021/3 19 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-04-26 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 41   

 

Ändring i föredragningslistan 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner förändringen i föredragningslistan. 

Beskrivning av ärendet 
Följande ärende läggs till: 

- Stärkt brandskydd för riskutsatta individer. 
 

______ 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-04-26 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 42   

 

Nära vård 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Verksamhetschefen för SÄBO (Särskilda boenden med helinackordering), HSV 
(Hälso- och sjukvården) Pernilla Andersson informerar vård- och 
omsorgsnämnden om  Nära vård.  
______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2021-04-26 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 43  Dnr 2020/1 

 

Budgetuppföljning januari – mars 2021 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner budgetuppföljningen för perioden 
januari till och med mars månad 2021. 

Beskrivning av ärendet 

Resultat 
I redovisningen för perioden januari-mars 2021 visar förvaltningen ett negativt 
resultat på 4 391 tkr exkl. personalskuldsförändringen. Utan merkostnader med 
anledning av Covid-19 på 6 922 tkr hade förvaltningen visat ett positivt resultat 
på 2 531 tkr exklusive personalskuldsförändringen.  

För perioden är det redovisat en negativ kostnadsförändring på 6 700 tkr 
avseende personalskuldförändringen.  

Resultat inklusive personalskuld är ett negativt resultat på 11 090 tkr. 

Intäkter 
Periodens intäkter visar ett positivt resultat mot budget på 2 936 tkr. Intäkter 
för avgifter och taxor är uppbokade utifrån föregående månads resultat. Statliga 
intäkter med anledning av Covid-19 om 287 tkr har bokats ut för sjuklöner. 

Kostnader 
Periodens kostnader visar ett negativt resultat på 14 027 tkr inkl. personalskuld.  

Personalkostnaderna redovisar ett negativt resultat på 6 910 tkr exkl. 
personalskuld. 

Periodens kostnader exkl. personalskuld om 6 700 tkr och kostnader för covid-
19 på 7 223 tkr visar ett negativt resultat på 104 tkr. 

Investeringar 
Under perioden har förvaltningen bokfört kostnader om 254 tkr av 
investeringsbudgeten på 2 000 tkr. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse med bilagor daterad den 13 april 2021. 

2. § 33 vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott  2021-04-12 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

______ 
 

Beslut skickas till 
Förvaltningsledningen 
Insidan, publicering 
Akt 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-04-26 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 44  Dnr 2021/72 

 

Sjukfrånvaro januari – mars 2021 

Beslut 
Vård-och omsorgsnämnden godkänner uppföljningen av sjukfrånvaron för 
januari – februari 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Redovisningen av sjukfrånvaron för personal inom vård- och 
omsorgsförvaltningen redovisas genom procent av sjukfrånvarotimmar av 
arbetad tid. Sjukfrånvaron redovisas från personalsystemet efter avslutad månad 
och jämförs med sjukfrånvaron motsvarande månad 2019 och 2020. 

 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse med bilagor daterad den 31 mars 2021 

2. § 34 Vård-och omsorgsnämndens arbetsutskott den 12 april 2021. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Akt
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-04-26 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 45  Dnr 2020/53 

 

Dokumenthanteringsplan 2021 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden antar dokumenthanteringsplan för år 2021 daterad 
den 16 mars 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt arkivreglementet ska varje nämnd ansvara för sitt arkiv. Nämnderna ska 
upprätta planer, som beskriver myndighetens handlingar och hur dessa 
hanteras, så kallad dokumenthanteringsplan. I dokumenthanteringsplanen ska 
det framgå fastställda gallringsfrister. 
I dokumenthanteringsplanen ska det framgå när gallringsbara handlingar får 
gallras ut och förstöras. Dokumenthanteringsplanen revideras minst en gång 
under mandatperioden och/eller vid behov.  

Nämndens dokumenthanteringsplan, daterad den 16 oktober 2016, har 
uppdaterats och reviderats och anpassats utifrån kommunstyrelsens 
förvaltnings senaste dokumenthanteringsplan. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse  och plan daterad den 15 mars 2021. 

2. § 35 vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 26 april 2021.  

______ 
 

Beslut skickas till 
Insidan, för publicering 
Akt
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(3) 

2021-04-26 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 46  Dnr 2021/2 

 

Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal 
beslut om bistånd som inte har verkställts till och 
med  31 mars 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 1 mars 2021. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Statistikrapport den 31 mars 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 

7 4 3 5 

 

 Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader. 

Beslut om Antal 
Äldreboende - servicelägenhet  1 

LSS – gruppbostad 2 

Äldreboende- demens 2 

LSS – kontaktperson 2 
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3(3) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

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 

2020-01-14 442 M 1 

LSS – 
gruppbostad 

2020-02-17 408 M 1 

Äldreboende – 
demens 

2020-11-17 134 K 1 

Äldreboende – 
demens 

2020-11-29  122 K 1 

Äldreboende - 
servicelägenhet 

2020-12-08  113 K 1 

LSS – 
kontaktperson 

2020-12-17  104 M 3 

LSS – 
kontaktperson 

2020-12-17  104 K 3 

 

Beslutsunderlag 
1. § 36 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott den 12 april 2021. 

2. Tjänsteskrivelse daterad den 1 april 2021. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
Akt
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-04-26 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 47  Dnr 2019/10 

 

Val – representant till Finskt förvaltningsområde 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden väljer Torbjörn Tomtlund (M) som representant 
till finskt förvaltningsområde. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att inom sig välja en ansvarig 
förtroendevald för deltagande i det stora rådet för finskt förvaltningsområdet. 

Beslutsunderlag 
§ 37 vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott den 12 april 2021. 

 

______ 
 

Beslut skickas till 
Vald 
Förtroendemannaregistret 
Personalenheten 
Akt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-04-26 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 48   

 

Extra ärende - Stärkt skydd för riskutsatta individer 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen gällande Stärkt brandskydd 
för riskutsatta individer. 

Beskrivning av ärendet 
Leif Lindgren (C) har aktualiserat ärendet för vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämndens ledamöter  kommer att få handlingar i ärendet 
utskickade. 

 

______
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-04-26 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 49  Dnr 2021/11 

 

Information från förvaltningen 

 
- Corona information 
- Säfsgården 

______ 
 

Beslut skickas till 
Akt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-04-26 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 50  Dnr 2021/12 

 

Information från ordförande 

 
- Rapport från Kommunstyrelsen, KKIK 

 

______ 
 

Beslut skickas till 
Akt
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2021-04-26 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 51  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 2021-04-12 § 33-39 

- Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott enskilda ärenden § 4-8 

2. Biståndsbeslut 

- Biståndsbeslut mars 2021 

3. Kurser 

- Webinar Rapport/ Analysverktyg för hemtjänsten 

- Ett år med Covid- 19 i äldreomsorgen – vad har vi lärt oss? 
Kompetensbaserad rekrytering  (KBR) 

4. Arbetsmiljö och förordnanden 

- Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 

5. Ledigheter 

- Tjänstledigheter 

- Facklig/politisk ledighet 

- Önskad sysselsättning 

- Enskild angelägenhet 

6. Övriga delegationsbeslut 

-  
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2(2) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

7. Anställningsavtal 

- 115 

8. Fonder 

- Inga aktuella 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 15 april 2021 

______ 
 

Beslut skickas till 
Akt
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-04-26 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 52  Dnr 2021/3 

 

Meddelanden till Vård- och omsorgsnämnden 2021 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av inkomna 
meddelanden. 

Beskrivning av ärendet 
1. Von 2021/100 

IVO – Meddelande om tillsyn och begäran om uppgifter. 

2. Von 2019/195 
Uppföljning av intern kontroll för 2020. 

3. Von 2021/123 
Avvikelser 1:a kvartalet 2021. 

4. Von 2021/ 44 
Utskrivningsklara mars 2021. 

5. Von 2021/115 
Missiv - Grundläggande granskning Ludvika Kommun. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 15 april 2021. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Akt
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