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§ 78

Dnr 2019/128

Budget 2020
Beslut
Arbetsutskottet noterar den muntliga informationen

Beskrivning av ärendet
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott får budgetuppföljning för januari –
november presenterad muntligt.

______
Beslut skickas till
Vård- och omsorgsnämnden
Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-12-09
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 79

Dnr 2020/1

Strukturplansåtgärder 2021
Arbetsutskottets förslag till 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. Tjänsteskrivelse daterad den 8 december 2020.

Behandling
Åsa Bergkvist yrkar på att Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i
uppdrag att konsekvensbeskriva strukturplansåtgärderna.
Arbetsutskottet besluter enligt förslag.
______
Beslut skickas till
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunstyrelsen
Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 80

Dnr 2020/331

Granskning av följsamhet till tecknade ramavtal för
inköp KS 2020/357
Arbetsutskottets förslag till 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. Tjänsteskrivelse daterad den 7 december 2020.
______
Beslut skickas till
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunstyrelsen info@ludvika.se
Förvaltningens ledningsgrupp
Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 81

Dnr 2019/195

Internkontrollsuppföljning 2020.
Beslut
Arbetsutskottet noterar den muntliga informationen

Beskrivning av ärendet
Arbetsutskottet får en muntlig presentation av ärendet då inte alla uppgifter är
klara.
______
Beslut skickas till
Vård- och omsorgsnämnden
Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 82

Dnr 2020/77

Internkontroll 2021
Arbetsutskottets förslag till 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. Tjänsteskrivelse med bilagor daterad den 13 november 2020.
______
Beslut skickas till
Vård- och omsorgsnämnden
Förvaltningsledning
Justerandes sign

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 83

Dnr 2020/376

Matlådor för miljön
Arbetsutskottets förslag till 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. Tjänsteskrivelse daterad den 3 november 2020.
______
Beslut skickas till
Vård- och omsorgsnämnden
Verksamhetschef, kostenheten
Social- och utbildningsnämnden, för yttrande
Kommunstyrelsen, för yttrande
Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

9

1(1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-12-09
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 84

Dnr 2020/355

Yttrande - Antagande av riktlinjer för kommunens
integrationsarbete
Arbetsutskottets förslag till 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. Tjänsteskrivelse daterad den 4 november 2020.
2. Riktlinjer för integrationsarbetet, daterad den 24 september 2020.
______
Beslut skickas till
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 85

Dnr 2020/357

LSS - statistik 2020
Arbetsutskottets förslag till 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. Tjänsteskrivelse med bilagor daterad den 22 oktober 2020.
______
Beslut skickas till
Vård- och omsorgsnämnden
Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 86

Dnr 2020/104

Sjukfrånvaro januari – september 2020
Arbetsutskottets förslag till 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. Tjänsteskrivelse med bilagor daterad den 30 november 2020.
______
Beslut skickas till
Vård- och omsorgsförvaltningen
Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 87

Dnr 2020/2

Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal
beslut om bistånd som inte har verkställts till och
med 31 oktober
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.
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

Utdragsbestyrkande
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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. Tjänsteskrivelse daterad den 2 november 2020.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslut skickas till
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunfullmäktige
Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 88

Dnr 2020/2

Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal
beslut om bistånd som inte har verkställts till och
med 30 november
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. 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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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. Tjänsteskrivelse daterad den 1 december 2020.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslut skickas till
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunfullmäktige
Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 89

Dnr 2020/60

Information från förvaltningen
-

Covid-19
Oasen
Högskolan Dalarna
Besöksförbud
Arbetsgrupp
Fodring
LSS-ärende

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 90

Dnr 2020/61

Information från ordförande
- Ordförandeberedning
- Arvode
- Ekonomiutbildning för ledamöter
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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