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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-12-16
Vård- och omsorgsnämnden

§ 93

Anmälan om extra ärende
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner ändring av föredragningslistan

Beskrivning av ärendet
Följande ärende läggs till i föredragningslistan:
- Korttidsplatser under Covid - 19

______

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-12-16
Vård- och omsorgsnämnden

§ 94

Dnr 2020/376

Matlådor för miljön
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att skicka ärendet på remiss för yttrande
till social- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsens innan beslut om
”Klimatlådan” fattas

Beskrivning av ärendet
Matsvinnet behöver minska för miljöns skull, för att få tid och pengar över till
annat och för att nå FN:s globala mål och följa aktuell lagstiftning.
Kostenheten hos Vård- och omsorgsförvaltningen deltar tillsammans med
länets övriga kommuner i Dala Avfalls matsvinnsprojekt. Som ett led i detta
arbete föreslår kostenheten att Ludvika inför ”Klimatlådan”. Det innebär att
kostenhetens personal, pedagoger i skolan och vård- och omsorgspersonal vid
kommunens äldreboenden kan köpa sig mat efter dagens servering till ett
självkostnadspris i sin egna medtagna matlåda.

Beslutsunderlag
1. § 83 Vård- och omsorgsnämndensarbetsutskott 9 december 2020.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 3 november 2020.
______
Beslut skickas till
Verksamhetschef, kostenheten
Social och utbildningsnämnden, för yttrande
Kommunstyrelsen, för yttrande
Akt

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-12-16
Vård- och omsorgsnämnden

§ 95

Dnr 2019/128

Budgetuppföljning januari -november 2020
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna budgetuppföljningen för
perioden januari till november månad 2020

Beskrivning av ärendet
Resultat
I redovisningen för perioden januari till november 2020 visar förvaltningen ett
negativt resultat på 8 674 exkl personalskuldsförändringen. För perioden januari
till november månad är det redovisat en negativ kostnadsförändring på 2 409
tkr avseende personalskuldförändringen. Resultat inklusive personalskuld är ett
underskott på 11 083 tkr.
Intäkter
Periodens intäkter visar ett plus mot budget på 27 217 tkr.
Plusresultatet beror främst på intäkter från staten om 8 820 tkr som har
bokförts avseende kostnader för sjuklöner med anledning av covid-19.
En stor del av plusresultatet beror även på ny hantering av bostadshyror och
momsersättning efter fastighetsöverlåtelser till LKF AB. Andra avvikelser är
ökade intäkter på taxor och avgifter samt bidrag från Migrationsverket och
Arbetsförmedlingen.
Under perioden har statsbidrag motsvarande 2 000 tkr bokats ut i driften för
aktiviteter för ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demens,
teknik, kvalitet och effektivitet och inom psykisk hälsa.
Kostnader
Periodens kostnader visar ett negativt resultat på 35 891 tkr exkl personalskuld.
Minusresultatet beror främst på ökade personalkostnaderna som redovisar ett
negativt resultat på 17 191 tkr exklusive personalskulden. Orsaken till ökningen
är personalkostnader kopplat till Covid-19. En annan förklaring till resultatet är
också öppnandet av korttidsplatser på Oasen med anledning av Covid-19.
Kommande löneökningar är uppbokade med 8 249 tkr för perioden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

5

1(3)

2(3)

Det som avviker på kostnadssidan utöver lönerna är ny hantering av hyror från
LKF AB, denna avvikelse finns både på intäktssidan och kostnadssidan och de
tar i princip ut varandra som prognostiserat vid tidigare uppföljning.
Andra avvikelser är ökade kostnader för förbrukningsmaterial som ger en
negativ avvikelse på 5 247 tkr. Inhyrd bemanning av sjuksköterskor påverkar
fortlöpande kostnaderna och ger en negativ avvikelse på 3 813 tkr.
Kostenheten har serverat ett mindre antal portioner mat till skolelever med
anledning av covid -19 vilket ger plus på livsmedel om 2 618 tkr.
En delutbetalning har skett av statsbidraget för habiliteringsersättning till
målgruppen LSS som har daglig verksamhet vilket medförde kostnader på 129
tkr till målgruppen inom socialpsykiatrin som deltar i daglig sysselsättning och
inte omfattas av det statliga bidraget.
Med anledning av Covid-19 finns en projektkod där intäkter och kostnader
kopplat till Covid-19 bokförs. Under perioden har det bokförts intäkter på
8 829 tkr och kostnader om 10 422 tkr.
Förvaltningen har återsökt medel från staten, i omgång 1 period februariaugusti, för kostnader kopplat till covid-19 på 6 747 tkr. Ludvika kommun har
fått beviljat 91,4 % av de sökta bidragen 6 924 tkr vilket motsvarar 6 331 tkr.
En fördelning av beloppet ska ske till de förvaltningar som också haft
kostnader kopplade till covid-19 som berättigar till del av bidraget. Bidraget har
inte kommit ännu och finns inte med i novembers resultat.
Förvaltningen har ansökt om ytterligare medel från staten, i omgång 2 period
september till november, för kostnader om 3 784 tkr. kopplat till covid 19, samt
prognosticerat belopp för december på 1 914 tkr. Inget beslut har kommit om
hur mycket som beviljas.
Investeringar
Till och med november månad har förvaltningen genomfört investeringar
motsvarande 801 tkr av investeringsbudgeten på 2 000 tkr.
Åtgärder för en budget i balans
Förvaltningen planerar att genomföra beslutade strukturplansåtgärder innan
årets slut.
Prognos för helåret
Helårsprognosen redovisades i samband med rapporteringstillfälle 3.

Beslutsunderlag
1. § 78 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott den 9 december 2020.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 1 december 2020.
______
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Beslut skickas till
Förvaltningsledning
Insidan, för publicering
Akt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-12-16
Vård- och omsorgsnämnden

§ 96

Dnr 2020/1

Strukturplansåtgärder 2021
Beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden noterar förvaltningens förslag till strukturplansåtgärder på 13,9 mnkr under 2021
2. Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att
konsekvensbeskriva strukturplansåtgärderna

Beskrivning av ärendet
I kommunens budgetram ingår beslutad strukturplan på 30 mnkr för 2021, för
att nå en ekonomi i balans 2021. 20 mnkr lades i en strukturplan som
fördelades utifrån en bemanningsnyckel (dvs efter antal tv anställda) och 10
mnkr i en gemensam strukturplan med punkterna lokalkostnadsoptimering,
bemanningsoptimering samt inköpsstyrning som kommundirektören hade till
att fördela mellan förvaltningarna.
För vård- och omsorgsnämnden innebär det strukturåtgärder på totalt 13,9
mnkr.

Beslutsunderlag
1. § 79 Vård- och omsorgsnämndensarbetsutskott 9 december 2020
2. Tjänsteskrivelse daterad den 8 december 2020.
______
Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
Akt

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-12-16
Vård- och omsorgsnämnden

§ 97

Dnr 2020/331

Yttrande - Granskning av följsamhet till tecknade
ramavtal för inköp
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden lämnar tjänsteskrivelse, daterad 7 december 2020
som yttrande till kommunstyrelsen

Beskrivning av ärendet
PwC har på uppdrag av Ludvika kommuns revisorer genomfört en granskning
av följsamhet till tecknade ramavtal vid inköp. Kommunstyrelsens förvaltning
har begärt in yttrande på granskningen från samtliga nämnder (dnr
2020/357)senast den 31 december 2020.
Vård- och omsorgsnämnden bedömer revisionsfråga 1-4 som åtgärdade.

Beslutsunderlag
1. § 80 Vård- och omsorgsnämndensarbetsutskott 9 december 2020.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 7 december 2020.
______
Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
Förvaltningens ledningsgrupp
Akt

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-12-16
Vård- och omsorgsnämnden

§ 98

Dnr 2019/195

Uppföljning av plan för internkontroll 2020.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner uppföljning av plan för intern kontroll
2020, enligt bilaga 1 och bilaga 2 daterade den 13 november 2020

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen fastställde i oktober 2019 en plan för kommunövergripande
intern kontroll för 2020 med en gemensam kontrollpunkt som alla nämnder
och helägda bolag ska följa upp.
Vård- och omsorgsnämnden har också fastställt en egen plan för intern kontroll
2020, med två nämndspecifika kontrollpunkter som också ska följas upp.
Senast den 31 januari 2021 ska nämnderna och bolagen till kommunstyrelsen
rapportera sina uppföljningar av 2020 års planer och kontrollpunkter.
Vård- och omsorgsförvaltningens uppföljning visar att det fanns några exempel
på brister. Exempelvis fanns brister i efterföljandet av att ompröva och förlänga
biståndsbeslut på ett rättssäkert sätt. För de konstaterade bristerna har
förvaltningen redan vidtagit förbättringsåtgärder.

Beslutsunderlag
1. § 81 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 9 december 2020.
2. Tjänsteskrivelse med bilagor daterad den 13 december 2020.
______
Beslut skickas till
Kommunstabens verksamhetscontroller, för kännedom
Revisionen, för kännedom
Akt

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-12-16
Vård- och omsorgsnämnden

§ 99

Dnr 2020/77

Internkontrollplan 2021
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden fastställer plan för intern kontroll 2021, enligt
bilaga 1 och bilaga 2 daterade 13 november 2020

Beskrivning av ärendet
Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår en plan för intern kontroll år 2021.
Planen omfattar följande nämndspecifika kontrollpunkt:
1. Får de som ansökt/har behov av specialkost rätt specialkost serverad?
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. Har alla tillsvidareanställda medarbetare – under nämnderna respektive bolagsstyrelserna
– under årets fem första månader deltagit i någon kompetenshöjande aktivitet för att bli
medvetna och uppdaterade om GDPR och förordningens konsekvenser i den egna löpande
verksamheten?
2. Följs de interna reglerna att inte beslutsattestera egna kostnader?
3. Görs attesteringar av investeringsprojektens kostnader av rätt instans?
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. § 82 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 9 december 2020.
2. Tjänsteskrivelse med bilagor daterad den 13 november 2020.
______

Justerandes sign
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Beslut skickas till
Förvaltningsledningen
Kommunstyrelsen, för kännedom
Kommunstabens verksamhetscontroller, för kännedom
Revisionen, för kännedom
Akt

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-12-16
Vård- och omsorgsnämnden

§ 100

Dnr 2020/161

Korttidsplatser under covid 19
Beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att förlänga de tillfälliga
korttidsplatserna på Oasen med anledning av covid-19 till och med 30
april 2021
2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att verksamheten på Oasen kan
avslutas innan den 30 april 2021 om behovet av tillfälliga korttidsplatser
upphör

Beskrivning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden beslutade, vid sitt sammanträde den 29 april 2020
§ 37, att starta upp en tillfällig korttids-avdelning med 10 platser med anledning
av Covid-19 under perioden 1 maj till 31 oktober 2020. Nytt beslut om att
förlänga verksamheten till och med den 31 januari 2021 beslutades av vård- och
omsorgsnämnden, vid sitt sammanträde den 23 september 2020, § 70.
Behov finns nu att förlänga verksamheten ytterligare tid för att korttidsvårda
personer med konstaterad covid-19 med stort omvårdnadsbehov. Detta för att
snabbt kunna ta emot brukare från slutenvård, ge en god omvårdnad men också
för att minska eventuell smittspridning i övriga verksamheter. Korttidsboendet
kan ta emot 10 personer. I nuläget är det oklart hur covid-19 utvecklar sig
vidare under början av 2021 i våra verksamheter. Nuvarande samarbete med
Regionen i olika delar kommer att behöva planeras vidare vid en förlängning av
verksamheten vid Oasen.
Om förvaltningen ser att behovet av de tillfälliga korttidsplatserna upphör avser
förvaltningen att avsluta verksamheten på Oasen innan den 30 april 2021.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad den 14 december 2020.
______
Beslut skickas till
Förvaltningsledningen
Verksamhetschef
Akt
Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-12-16
Vård- och omsorgsnämnden

§ 101

Dnr 2020/355

Yttrande - Antagande av riktlinjer för kommunens
integrationsarbete
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lämna tjänsteskrivelse daterad 202011-04 som yttrande till Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag på riktlinjer som
bygger på den integrationspolicy som antogs den 6 maj 2019.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har sänt förslaget, daterad den 24 september
2020, på remiss till samtliga kommunala nämnder och helägda bolag samt
Västerbergslagens utbildningsförbund, VBU. Remisstiden är tre månader.
Vård- och omsorgsnämnden delar Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till
riktlinje för integrationsarbetet. För vård- och omsorgsförvaltningen gällande
prioriteringsområde ”samverkan” som beskrivs nedan, kommer en dialog med
verksamheterna bli aktuell för att erbjuda praktikplatser som ska möjliggöra
språkutveckling och arbetslivserfarenhet.

Beslutsunderlag
1. § 84 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 9 december 2020.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 4 november 2020.
______
Beslut skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Akt

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-12-16
Vård- och omsorgsnämnden

§ 102

Dnr 2020/357

LSS - statistik 2020
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden tar del av och godkänner förvaltningens rapport
om aktuell LSS-statistik för 2020

Beskrivning av ärendet
Den 1 oktober 2020 ger Vård- och omsorgsnämnden LSS-insatser till 189
personer, tillsammans är de beviljade 266 LSS-insatser.
Antalet personer som är beviljade personlig assistans enligt
socialförsäkringsbalken, SFB och som vård- och omsorgsnämnden är
assistansanordnare för uppgår till 13 personer. Därutöver har ytterligare 29
personer i kommunen beviljad personlig assistans enligt SFB, men har en annan
assistansanordnare än kommunen.

Beslutsunderlag
1. § 85 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 9 december 2020.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 22 oktober 2020.
______
Beslut skickas till
Akt

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-12-16
Vård- och omsorgsnämnden

§ 103

Dnr 2020/104

Sjukfrånvaro kvartal 3 2020
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen om sjukfrånvaro för januari
– september 2020

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.

Beslutsunderlag
1. § 86 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 9 december 2020.
2. Tjänsteskrivelse med bilagor daterad den 30 november 2020.
______
Beslut skickas till
Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-12-16
Vård- och omsorgsnämnden

§ 104

Dnr 2020/2

Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal
beslut om bistånd som inte har verkställts till och
med 31 oktober 2020
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 31 oktober 2020.
Justerandes sign
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Statistikrapport den 31 oktober 2020
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

6

3

3

5

Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader.

Beslut om

Antal

Äldreboende - servicelägenhet

1

LSS – gruppbostad

2

Socialpsykiatri - servicelägenhet

1

Äldreboende- demens

1

LSS – daglig verksamhet

1

Antal dagar från dagen för respektive beslut till rapporteringstillfälle samt orsak till beslut som
inte verkställts.

Beslut om

Beslutsdatum

Antal
dagar

Kvinna
eller
man

Tackat nej till
erbjuden plats (1)
Resursbrist (2)
Annat (3)

LSS –
gruppbostad

2020-01-14

291

M

1

LSS – daglig
verksamhet

2020-02-01

273

M

3

Äldreboende servicelägenhet

2020-02-04

270

M

1

LSS –
gruppbostad

2020-02-17

257

M

2

Socialpsykiatri servicelägenhet

2020-07-04

119

K

2

Äldreboende –
demens

2020-07-12

111

K

1

Beslutsunderlag
1. § 87 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 9 december 2020
2. Tjänsteskrivelse daterad den 2 november 2020.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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3(3)

Beslut skickas till
Kommunfullmäktige, för kännedom
Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-12-16
Vård- och omsorgsnämnden

§ 105

Dnr 2020/2

Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal
beslut om bistånd som inte har verkställts till och
med 30 november 2020
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
2020.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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1(3)

2(3)

Statistikrapport den 30 november 2020
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

6

2

4

4

Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader.

Beslut om

Antal

Äldreboende - servicelägenhet

1

LSS – gruppbostad

2

Socialpsykiatri - servicelägenhet

1

Äldreboende- demens

1

LSS – daglig verksamhet

1

Antal dagar från dagen för respektive beslut till rapporteringstillfälle samt orsak till beslut som
inte verkställts.

Beslut om

Beslutsdatum

Antal
dagar

Kvinna
eller
man

Tackat nej till
erbjuden plats (1)
Resursbrist (2)
Annat (3)

LSS –
gruppbostad

2020-01-14

321

M

1

LSS – daglig
verksamhet

2020-02-01

303

M

3

Äldreboende servicelägenhet

2020-02-04

300

M

1

LSS –
gruppbostad

2020-02-17

287

M

1

Socialpsykiatri servicelägenhet

2020-07-04

149

K

2

Äldreboende –
demens

2020-07-12

141

K

1

Beslutsunderlag
1. § 88 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 9 december 2020.
2. Tjänsteskrivelse daterad den 1 december 2020.
______
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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3(3)

Beslut skickas till
Kommunfullmäktige, för kännedom
Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-12-16
Vård- och omsorgsnämnden

§ 106

Dnr 2020/60

Information från förvaltningen
-

Covid-19 läge idag.

______
Beslut skickas till
Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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1(1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-12-16
Vård- och omsorgsnämnden

§ 107

Dnr 2020/61

Information från ordförande
-

Mötesarvode
Ekonomiutbildning för alla ledamöter

Vård- och omsorgsnämnden önskar all personal en
God Jul och ett Gott Nytt år
______
Beslut skickas till
Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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1(1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-12-16
Vård- och omsorgsnämnden

§ 108

Dnr 2020/4

Redovisning av meddelanden 2020
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av inkomna
meddelanden

Beskrivning av ärendet
1. Von 2020/56
Region Dalarna – Utskrivningsklara patienter oktober
Region Dalarna – Utskrivningsklara patienter november.
2. Von 2020/395
IVO – Överlämnar klagomål på verksamheten
3. Von 2020/396
IVO – Överlämnar klagomål på verksamheten
4. Von 2020/261
IVO- Tillsyn och begäran av yttrande samt handlingar
5. Von 2020/103
Svar på Motion – Inför KLiMATlåda för att minska matsvinn
6. Von 2019/128
KF § 146 2020-11-02 – Delårsrapport
7. Von 2020/386
KF § 147 Antagande av reviderad arbetsmiljöpolicy
8. Von 2019/460
Arbetsmiljöverket – Underrättelse - lämnar synpunkter före beslut.
9. Von 2020/399-02
Arbetsmiljöverket – Tillsynsmeddelande
10. Von 2020/261
Förvaltningsrätten – Dom
11. Von 2020/1
KF § 162 – Budget 2021

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad den 9 december 2020.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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1(2)

2(2)

______
Beslut skickas till
Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-12-16
Vård- och omsorgsnämnden

§ 109

Dnr 2020/3

Redovisning av delegationsbeslut 2020
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.
1. Arbetsutskottet
Enskilda ärenden 2020-12-09 § 23 – 27
2. Biståndsbeslut
November 2020
3. Kurser
- Dokumentera rätt i patientjournal
-

Esthers digitala

-

Särskilt boende – hur tillgodoser vi behovet?

-

Covid- 19 och palliativ vård- vad har vi lärt oss?

4. Arbetsmiljö
5. Förordnande
- Gun-Britt Hedsten förordnas som verksamhetschef för kosten 202011-09—2020-11-13
- Gun-Britt Hedsten förordnas som verksamhetschef för kosten 202012-07—2020-12-09

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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1(2)

2(2)

6. Ledigheter
-

Facklig/politisk ledighet

-

Enskild angelägenhet

-

Önskad sysselsättningsgrad

-

Tjänstledighet

7. Övriga
- Von 2019/101 Bestridande av fakturor 2020
-

Von 2020/ 408 Köp av korttidsvistelse

-

Von 2020/363 Ivo Begäran om handling, svar som skickats in

8. Anställningsavtal
- 193 stycken.
9. Fonder
- Inga aktuella

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad den 9 december 2020.
______
Beslut skickas till
Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

28

