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2020-04-15 
 

  

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 23  Dnr 2019/128 

 

Budgetuppföljning januari - mars 2020 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna budgetuppföljningen för 
perioden januari till mars månad 2020 

Beskrivning av ärendet 

Resultat 
I redovisningen för perioden januari till mars 2020 visar förvaltningen ett 
negativt resultat på netto 686 tkr exkl personalskuldsförändringen. För perioden 
januari –mars månad är det redovisat en negativ kostnadsförändring på 5 780 
tkr avseende personalskuldförändringen. Resultat inklusive personalskuld är ett 
underskott på 6 466 tkr.  

Intäkter 
Periodens intäkter visar ett plus mot budget på 4 791 tkr. Plusresultatet beror 
bland annat på ny hantering av bostadshyror och momsersättning efter 
fastighetsöverlåtelser till LKF AB och ökade intäkter på avgifter och taxor. En 
annan avvikelse på intäktssidan är en insättning från Migrationsverket om 725 
tkr avseende hemtjänst samt vård och behandling inom LSS som utförts.  

Kostnader 
Periodens kostnader visar ett negativt resultat på 5 477 tkr exkl personalskuld. 
Största avvikelsen beror på hantering av hyror från LKF AB, vilket är både på 
intäktssidan och kostnadssidan och de tar i princip ut varandra som 
prognostiserat vid tidigare uppföljning.  
Personalkostnaderna redovisar ett negativt resultat på 213 tkr. 
Det som avviker på kostnadssidan utöver lönerna är förbrukningsmaterial som 
ger en negativ avvikelse på 698 tkr. Inhyrd bemanning av sjuksköterskor 
påverkar fortlöpande kostnaderna och ger en negativ avvikelse på 1 269 tkr.  
Med anledning av Covid 19 finns en projektkod för merkostnader där 
förvaltningen hittills bokfört 72 tkr. 

Investeringar 
Till och med mars månad har förvaltningen genomfört investeringar 
motsvarande 158 tkr av investeringsbudgeten på 2 000 tkr  
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Åtgärder för en budget i balans 
Förvaltningen planerar att genomföra beslutade strukturplansåtgärder för året.   

Prognos för helåret 
Helårsprognosen redovisas i samband med rapporteringstillfälle 2. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 14 april 2020. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Vård- och omsorgsnämnden 
Akt 
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VON 2019/128  

Vård- och omsorgsförvaltningen 
 

 

 
 

 

 
 

 
Vård- och omsorgsnämnden 

 
 

Budgetuppföljning januari –mars 2020 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna budgetuppföljningen 

för perioden januari till mars månad 2020 

Beskrivning av ärendet 

Resultat 

I redovisningen för perioden januari till mars 2020 visar förvaltningen ett 
negativt resultat på netto 686 tkr exkl personalskuldsförändringen. För perioden 
januari –mars månad är det redovisat en negativ kostnadsförändring på 5 780 
tkr avseende personalskuldförändringen. Resultat inklusive personalskuld är ett 
underskott på 6 466 tkr.  

Intäkter 

Periodens intäkter visar ett plus mot budget på 4 791 tkr. Plusresultatet beror 
bland annat på ny hantering av bostadshyror och momsersättning efter 
fastighetsöverlåtelser till LKF AB och ökade intäkter på avgifter och taxor. En 
annan avvikelse på intäktssidan är en insättning från Migrationsverket om 725 
tkr avseende hemtjänst samt vård och behandling inom LSS som utförts.  

Kostnader 

Periodens kostnader visar ett negativt resultat på 5 477 tkr exkl personalskuld. 
Största avvikelsen beror på hantering av hyror från LKF AB, vilket är både på 
intäktssidan och kostnadssidan och de tar i princip ut varandra som 
prognostiserat vid tidigare uppföljning.  
Personalkostnaderna redovisar ett negativt resultat på 213 tkr. 
Det som avviker på kostnadssidan utöver lönerna är förbrukningsmaterial som 
ger en negativ avvikelse på 698 tkr. Inhyrd bemanning av sjuksköterskor 
påverkar fortlöpande kostnaderna och ger en negativ avvikelse på 1 269 tkr.  
Med anledning av Covid 19 finns en projektkod för merkostnader där 
förvaltningen hittills bokfört 72 tkr. 

Investeringar 

Till och med mars månad har förvaltningen genomfört investeringar 
motsvarande 158 tkr av investeringsbudgeten på 2 000 tkr  
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Åtgärder för en budget i balans 

Förvaltningen planerar att genomföra beslutade strukturplansåtgärder för året.   

Prognos för helåret 

Helårsprognosen redovisas i samband med rapporteringstillfälle 2. 

 

 

 

 
Eva Björsland 
Förvaltningschef  

Bilaga  
1. Uppföljning i siffror, jan-mars 2020 

Beslut skickas till 
Förvaltningsledning 
Insidan 
Akt
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T Holm 2020-04-22

Utfall jan-mars 2020, belopp i kr, Vård och omsorg 
Årsbudget Driftbudget Utfall Avvikelse Utfall inkl personalskuld Personalskuld

periodiserad Avvikelse
Text Jan 20- dec 20 Jan 20 - mars 20 Jan 20 - mars 20 Jan 20 - mars 20 Jan 20 - mars 20
Externa intäkter -61 225 000 -15 420 000 -20317905 4 897 905 4 897 905
Interna intäkter -2 328 000 -601 000 -493790 -107 210 -107 210
Intäkter totalt -63 553 000 -16 021 000 -20 811 695 4 790 695 4 790 695

Personalkostn 482 378 000 118 718 000 118 931 210 -213 210 -5 993 186 5 779 976
Lokalhyra 43 294 000 11 141 000 11301443 -160 443 -160 443
Kapitalkostnader 1 398 000 351 000 339687 11 313 11 313
Inhyrd bemanning  1 300 000 326 000 1 595 434 -1 269 434 -1 269 434
Övriga kostnader 113 683 000 29 059 000 32 903 920 -3 844 920 -3 844 920
Kostnader totalt 642 053 000 159 595 000 165 071 693 -5 476 694 -11 256 670

RESULTAT 578 500 000 143 574 000 144 259 998 -685 999 -6 465 975

Utfall mars 2020, belopp i kr, Vård och omsorg 
Årsbudget Driftbudget Utfall Avvikelse Utfall inkl personalskuld

periodiserad Avvikelse
Text Jan 20- dec 20 Mars Mars  Mars Mars
Externa intäkter -61 225 000 -5 136 000 -7706587 2 570 587 2 570 587
Interna intäkter -2 328 000 -198 000 -162275 -35 725 -35 725
Intäkter totalt -63 553 000 -5 334 000 -7 868 863 2 534 863 2 534 862

Personalkostn 482 378 000 37 883 000 38 276 992 -393 992 -2 874 777
Lokalhyra 43 294 000 3 715 000 3534540 180 460 180 460 2 480 785
Kapitalkostnader 1 398 000 117 000 113489 3 511 3 511
Inhyrd bemanning  1 300 000 108 000 347 899 -239 899 -239 899
Övriga kostnader 113 683 000 9 589 000 12 486 787 -2 897 787 -2 897 787
Kostnader totalt 642 053 000 51 412 000 54 759 707 -3 347 707 -5 828 492

RESULTAT 578 500 000 46 078 000 46 890 844 -812 844 -3 293 630
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Kod

konto Årsbudget

Jan 20 - Mån 13 20

Driftbudget
periodiserad

Jan 20 - Mars 20

Redovisat

Jan 20 - Mars 20

Resultat

konto
64601 Förbrukningsmaterial 0 0 21686 -21686
70501 Resor för anställda 0 0 2776 -2776
70502 Hotell/logi för anställda 0 0 3992 -3992
76501 Avgift,kurs,konferens,utb 0 0 44005 -44005
Totaler 0 0 72458 -72458
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2020-04-15 
 

  

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 24  Dnr 2020/1 

 

Informationsärende- Vård- och omsorgsnämndens 
verksamhetsplan 2021 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott noterar informationen 

Beskrivning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämndensarbetsutskott får ta del av verksamhetsplanen för 
2021. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Vård- och omsorgsnämnden 
Akt 
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VERKSAMHETSPLAN 
Sida 
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Vård- och omsorgsnämnden 
 

Ordförande Åsa Bergkvist (s) 

Förvaltning Vård- och omsorgsförvaltningen 

Förvaltningschef Eva Björsland 

Verksamhetsplan 2021 
Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) 
och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) när det gäller 
äldre och barn, unga och vuxna med funktionsnedsättningar och/eller psykisk 
ohälsa. Nämnden ansvarar för kommunal hälso- och sjukvård upp till 
sjuksköterskenivå, enligt hälso- och sjukvårdslagen (HsL). Verksamheten 
omfattar olika boendeformer, hemtjänst, boendestöd, daglig verksamhet, 
avlösning, ledsagare och kontaktpersoner etc. Insatserna kan ges dygnet runt, 
årets alla dagar och omfattar för närvarande insatser till cirka 1 500 brukare. 
Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för kommunens kostorganisation. 
Nämnden har måltidsansvar i förskolor, skolbarnsomsorg, skolor och i särskilda 
boenden. Nämnden är även ansvarig för kommunens anhörigstöd och 
kommunala tillgänglighetsrådet. 

Verksamhetsplanen stöder den, av kommunfullmäktige, beslutade visionen att 
Ludvika är framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun och följer de 
strategiska målområdena för åren 2016-2024. 

Förändringsarbete/verksamhetsförändringar 

Pris 

Uppräkning enligt anvisningar 

Kostnader för löner, lokaler och övriga kostnader beräknas uppgå till 16,8 mnkr 
varav 13 mnkr för ökade lönekostnader under år 2021. 

. 
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Sida 

2(6) 

Volym 

Arbetsmiljöåtgärder 

Ökade kostnader för att tillhandahålla arbetskläder, köp av tvätttjänst och 
arbetsskor till personalen beräknas till 2,7 mnkr, utifrån upphandlade avtal. 

Säker, näringsriktig och miljövänlig kost 

Enligt social- och utbildningsförvaltningens beräkningar kommer kostenheten 
servera måltider till ca ytterligare 90 barn och unga under år 2021. För vård- 
och omsorgsförvaltningen innebär det högre livsmedelskostnader och behov av 
utökning av personal. Hyror, städning och transporter för nya kök tillkommer 
också.  

Kvalitet 

God och Nära vård 

Regeringens uppdrag till kommuner och regioner avseende God och Nära vård 
innebär att allt mer avancerad vård ska bedrivas i öppenvården och i hemmen. 
Det skapar många möjligheter men det ställer också den kommunala 
hemsjukvården inför en rad utmaningar t.ex. när det gäller teknik, 
dokumentation, kompetensutveckling och samverkan. Initialt kommer 
omställningen också att innebära en ökad vårdtyngd för förvaltningen. Därför 
är en anpassning av den kommunala hälso- och sjukvårdens organisation och 
arbetssätt nödvändig vilket kommer att kräva resurser. En översyn av hälso- 
och sjukvårdsorganisationen har redan påbörjats och omställning planeras ske 
under 2021. Hela utvecklingen avseende God och Nära vård kräver 
resursförstärkningar för att kunna möta upp samverkan, digitala arbetssätt, 
välfärdsteknik, sakkunnighet i samband med upphandlingarna av 
verksamhetsstöd och kompetensutveckling etc. 
 
Under flera år har sjuksköterskebemanningen varit svår att upprätthålla i 
förvaltningen liksom i många andra kommuner. I dag hyr förvaltningen 
personal från bemanningsföretag för att klara bemanningssituationen. 
Målsättningen är att förvaltningen ska anställa egna sjuksköterskor men med 
rådande rekryteringssvårigheter i branschen tillsammans med omställningen till 
God och Nära vård ser förvaltningen ett fortsatt behov av att även 
fortsättningsvis hyra personal från bemanningsföretag, motsvarande närmare 
1,5 miljoner. 
 
Till följd av planerad pensionsavgång avseende medicinskt ansvarig 
sjuksköterska behöver förvaltningen ersättningsrekrytera. Detta medför en 
introduktions -och överlämningstid som är nödvändig för att upprätthålla 
patientsäkerheten.    
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Jämlik vård 

Demensomvårdnaden behöver utvecklas och samordnas, både i de centrala 
delarna av kommunen och i ytterområden för att ge en jämlik vård och använda 
personalens kompetens på bästa sätt.  

Anpassa boendeformer utifrån efterfrågan och behov 

Kommunens kapacitet att erbjuda moderna och ändamålsenliga bostäder till 
äldre måste säkerställas. Det gäller dels bostäder i det vanliga beståndet, t.ex. 
trygghetsboenden och seniorboenden men också lägenheter i särskilda 
boendeformer. Att vidareutveckla förvaltningens särskilda boenden så att de 
blir mer attraktiva för våra äldre invånare kräver att en bostadsöversikt görs och 
att en plan tas fram samt att anpassningar utförs i våra boenden. Detta medför 
utökade kostnader.  

Förvaltningen ser minskad efterfrågan på traditionellt särskilt boende för äldre 
och större efterfrågan på särskilt boende för personer med behov av 
demensomvårdnad. 

Inför 2021 finns beslut om att förvaltningen ska genomföra ytterligare en 
strukturplansåtgärd på 2 mnkr i förändring av särskilda boendeplatser. Med 
tanke på en åldrande befolkning och att allt fler får demensdiagnoser, som 
kräver högre bemanning, behöver framtiden beaktas vid genomförande av den 
förändringen.  

Under 2021 behöver ett särskilt boende inom socialpsykiatrin bytas ut till nya 
lokaler och lägenheter då standarden på nuvarande boende är undermålig.  

Under kommande år beräknar förvaltningen att det finns behov av utbyten och 
nybyggnationer av gruppbostäder för målgruppen inom LSS. 

Säker, näringsriktig och miljövänlig kost 

Då sjukdomsrelaterad undernäring är mycket vanlig i högre åldrar behövs 
nutritionskompetens inom kommunal äldreomsorg. Att få sitt energi- och 
näringsbehov tillgodosett är en mänsklig rättighet, oavsett ålder eller 
hälsostatus.  

Förvaltningen vill förstärka med en dietist, som tillsammans med medicinskt 
ansvarig sjuksköterska, kan ansvara för att utveckla rutiner och kvalitetssystem 
kring nutritionsomhändertagandet. Kommundietisten kan också ta ansvaret för 
nutritionsutbildning samt vara ett stöd för övrig personal när det gäller mat- 
och näringsproblem. Dietisten kan utforma individuella nutritionsordinationer 
för äldre med uttalade näringsproblem.  

För att minska matsvinnet i kommunens serveringar kommer kostenheten att 
medverka i och medfinansiera regionens samverkansprojekt för matsvinn under 
2021.  

Psykisk hälsa 

2020-02-26 tog vård- och omsorgsnämnden beslut om att rekvirera tilldelade 
statsbidrag för habiliteringsersättning för 2020. Statsbidraget omfattar personer 
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som har daglig verksamhet, enligt lagen om stöd och service för vissa 
funktionshindrade (LSS), och inte personer som har daglig sysselsättning enligt 
socialtjänstlagen. Vård- och omsorgsnämndens intention är att förvaltningen 
ska finansiera liknande ersättning till deltagare i daglig sysselsättning inom 
socialpsykiatrin. Om vård- och omsorgsnämnden tar beslut om att detta ska 
gälla även för 2021 beräknas kostnaden för det till 0,3 mnkr. Förvaltningen 
räknar även med ett utökat antal deltagare i daglig sysselsättning vilket innebär 
behov av resursförstärkning av handledare. 

Ökad frisknärvaro 

På uppdrag av vår- och omsorgsnämnden har förvaltningen tagit fram en 
handlingsplan för ökad frisknärvaro. Förvaltningen har som mål att minska 
sjukfrånvaron med 1 % under 2021 vilket innebär minskade kostnader med 1,9 
mnkr utifrån nuvarande lönekostnad.  

Konsekvenser av förändringarna 

Strategiska målområden; Livsmiljö –Barn och Unga –Arbete och Näringsliv 

Budgeten för helåret 2020 är 578,5 mnkr, varav 0,5 mnkr är avsett för insatser 
som avser utemiljö och utevistelsegaranti. Utifrån förändringar i pris, volym och 
kvalitet inför 2021 så behöver budgeten ökas med 25 mnkr varav 13 mnkr är 
ökade lönekostnader. Det innebär en helårsbudget på 603,6 mnkr. Om ingen 
förstärkning av budgeten sker skulle förvaltningen behöva minska med 26 
årsarbetare. Att minska antal personal i verksamheten i den omfattningen skulle 
innebära att rätts- och patientsäkerheten påverkas negativt liksom arbetsmiljön 
och arbetsvillkoren för personalen. Förvaltningen får svårigheter att möjliggöra 
heltid som norm, utan att det påverkar arbetstidsförläggningen (fler delade 
turer) och att ersätta vid frånvaro. 

Arbetskläder och skyddsutrustning är ett lagstadgat krav. Att inte tillhandahålla 
detta, enligt arbetsmiljölagen och socialstyrelsens föreskrifter, skulle innebära 
stora brister i de basala hygienrutinerna vilket betyder att vi inte kan förebygga 
smittrisker för varken brukare eller personal.  

Omställningen till god och nära vård är inget val. Lyckas vi inte med att anpassa 
organisationen till de nya förutsättningarna med struktur, arbetssätt, teknik och 
kompetens etc får vi svårigheter att samverka med andra aktörer och vi får en 
onödigt stor påfrestning både på ekonomin och i ökad vårdtyngd. Till följd av 
det riskeras patientsäkerheten då vi inte har förutsättningar att möta upp 
vårdbehoven i hemmen. Att följa med i utveckling är också viktigt ur 
personalsynpunkt då det är lättare att behålla personal och attrahera nya 
sökanden om vi anpassar oss. Med stor personalomsättning blir utmaningen att 
upprätthålla personalkontinuiteten hos brukarna.  
 
För att kunna öka kvaliteten, få en mer jämlik vård och använda resurserna mer 
effektivt måste vi ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Undre 2021 behöver 
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förvaltningen förbereda införande av välfärdsteknik såsom t ex fjärrtillsyn som 
kräver organisatoriska förändringsprocesser och nya arbetssätt.  
 
Under 2021 måste en förstudie och upphandling av nytt dokumentationssystem 
ske. Nuvarande dokumentationssystem omfattar allt från ansökan till 
verkställighet för biståndsinsatser och hälso- och sjukvårdsinsatser med 
tillhörande dokumentation och avgiftshantering. Förvaltningen behöver 
förstärkas med digitaliseringsutvecklare, dels för deltagande i 
upphandlingsprocessen men även projektera hela  implementeringsprocessen 
vid val av ny leverantör.  
 
Att fortsätta hyra sjuksköterskor från bemanningsföretag är ett måste p.g.a. 
rådande rekryteringssvårigheter. Vi klarar inte att upprätthålla patientsäkerheten 
utan dem.    
 
En fortsatt översyn av boendeformer och att anpassa boendeplatser behövs för 
att tillmötesgå framtidens behov och efterfrågan. Det kommer att minska våra 
kostnader på sikt och få positiva effekter för brukarna. Det gör att vi får goda 
förutsättningar att erbjuda lägenheter för personen med demensdiagnoser och 
leva upp till de nationella demensriktlinjerna och den politiska plattformen. 

Resurser för att stödja personalen med rutiner och utbildning som rör mat, 
måltider och nutrition behövs för att förhindra sjukdomsrelaterad undernäring 
främst hos äldre. Därför vill förvaltningen förstärka kostverksamheten med en 
dietist.  

Om politiskt beslut tas om att betala ut habiliteringsersättning till deltagare 
inom daglig verksamhet och daglig sysselsättning kommer förvaltningen att få 
ökade kostnader eftersom statsbidraget endast täcker kostnader för de deltagare 
som har daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade och inte daglig sysselsättning enligt socialtjänstlagen.  

Konsekvensen av att inte anställa fler handledare till daglig sysselsättning är att 
målen för brukarnas delaktighet, trygghet och nöjdhet inte uppnås. 

Ett utbyte av ett särskilt boende med heldygnsomsorg inom socialpsykiatrin 
behövs för att vi ska kunna erbjuda fullvärdiga bostäder för personer med 
psykiska funktionsnedsättningar. Om inte ett utbyte sker påverkas den enskilde 
hyresgästens boendemiljö och personalens arbetsmiljö negativt. 

Att handlingsplanen för ökad frisknärvaro får snabb effekt är viktigt främst 
utifrån medarbetarperspektivet men även utifrån förvaltningens ekonomiska 
situation. Hög frisknärvaro innebär bra arbetsmiljö, bra förutsättningar att 
behålla och rekrytera personal samt bättre personalkontinuiteten hos brukarna. 

Att antalet skolelever inom social- och utbildningsförvaltningen ökar kan vi inte 
påverka, bara förhålla oss till. Om vi inte får resurser till livsmedel, nya kök och 
mer personal kan vi inte erbjuda barn och unga en säker, näringsrik och 
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miljövänlig kost. Vi får även svårigheter att upprätthålla miljö- och 
hälsoskyddskraven. 

Genom matsvinnsprojektet bidrar förvaltningen till att matsvinnet i 
kommunens serveringar minskar. 

Uppföljning och utvärdering 
Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan revideras efter tilldelad 
budgetram av kommunfullmäktige, inför 2021. En uppföljning av 
verksamhetsplanen sker varje månad till vård- och omsorgsnämnden, i 
samband med budgetuppföljningen. Under 2021 sker årlig rapportering vid tre 
tillfällen till kommunstyrelsen. Resultatet för 2021 redovisas i samband med 
bokslutet i en verksamhetsberättelse. 

Förslag till budget 2021 
 

Beslutad ram 2020 578,5 

Förändring volym 5,6 

Förändring pris 16,8 

Förändring kvalité 4,7 

Förändring enligt strukturplan - 2,0 

  
 

 Förslag till ram 2021 603,6 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2020-04-15 
 

  

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 25  Dnr 2018/244 

 

Motion - Ökat självstyre inom äldreomsorgen i 
Fredriksberg med personalkooperativ som mål 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå 

motionen 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lämna tjänsteskrivelse, daterad 
2020-01-20, som sitt yttrande på motionen till kommunfullmäktige 

Reservation : Lars Handegard reserverar sig mot arbetsutskottets förslag 

Beskrivning av ärendet 
Lars Handegaard Vänsterpartiet skriver i en motion daterad 2018-08-31 att 
vänsterpartiet vill se ett ökat självstyre med personalinflytande inom den 
kommunala verksamheten. Vänsterpartiet vill till en början att personalen på 
det särskilda boendet Säfsgården och personalen inom hemtjänstgruppen i 
Fredriksberg ska ges mandat att själva forma sin organisation, med betydande 
inflytande i hur verksamheten ska utföras. 

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår att avslå motionen med motiveringen 
att det saknas beslut i kommunen om alternativa driftsformer. Vidare anser 
förvaltningen att en utredning om och vart intraprenad/personalkooperativ 
skulle kunna vara aktuellt bör omfatta alla förvaltningens verksamheter och inte 
riktas till endast två specifika enheter inom äldreomsorgen. I nuläget är 
förvaltningens uppfattning att det inte heller finns något intresse hos 
medarbetarna att driva sin verksamhet som intraprenad/personalkooperativ 
vilket är en förutsättning.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 20 januari 2020. 

Behandling 
Lars Handegard (V) yrkar på att motionen ska bifallas. 

Åsa Bergkvist (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Ordförande ställer de två förslagen emot varandra och finner att arbetsutskottet 
beslutar enligt förvaltningens förslag. 
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Lars Handegard reserverar sig mot beslutet. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Vård- och omsorgsnämnden 
Akt
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Datum 

2020-01-20 
Diarienummer 

2018/244  

Vård- och omsorgsförvaltningen  

 
 

 

 
 

 
Vård- och omsorgsnämnden 

 

Yttrande på motion - Ökat självstyre inom 
äldreomsorgen i Fredriksberg med 
personalkooperativ som mål 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå 

motionen 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lämna tjänsteskrivelse, daterad 
2020-01-20, som sitt yttrande på motionen till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 
Lars Handegaard Vänsterpartiet skriver i en motion daterad 2018-08-31 att 
vänsterpartiet vill se ett ökat självstyre med personalinflytande inom den 
kommunala verksamheten. Vänsterpartiet vill till en början att personalen på 
det särskilda boendet Säfsgården och personalen inom hemtjänstgruppen i 
Fredriksberg ska ges mandat att själva forma sin organisation, med betydande 
inflytande i hur verksamheten ska utföras. 

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår att avslå motionen med motiveringen 
att det saknas beslut i kommunen om alternativa driftsformer. Vidare anser 
förvaltningen att en utredning om och vart intraprenad/personalkooperativ 
skulle kunna vara aktuellt bör omfatta alla förvaltningens verksamheter och inte 
riktas till endast två specifika enheter inom äldreomsorgen. I nuläget är 
förvaltningens uppfattning att det inte heller finns något intresse hos 
medarbetarna att driva sin verksamhet som intraprenad/personalkooperativ 
vilket är en förutsättning.  

Beskrivning av ärendet 
I motionen skriver Lars Handegaard att vänsterpartiet vill se ett ökat 
personalinflytande inom den kommunala verksamheten. Vänsterpartiet vill 
därför till en början se ett ökat självstyre inom äldreomsorgen i kommundelen 
Fredriksberg. Vidare vill vänsterpartiet att det särskilda boendet Säfsgården och 
hemtjänstgruppen i Fredriksberg ges ett ökat självstyre av vård- och 
omsorgsnämnden. Med det menar vänsterpartiet b.la. att personalen ska ges 
mandat att själva forma sin organisation när det gäller t.ex. schemaläggning och 
verksamhetsplanering. 
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Vänsterpartiet skriver att en sådan förändring av verksamheten kräver fackliga 
förhandlingar med berörda arbetstagarorganisationer, och att de kommunala 
förvaltningarna stöttar uppbyggandet av det blivande personalkooperativet med 
nödvändiga resurser. Detta kommer att beröra flera kommunala förvaltningar, 
så som vård- och omsorgsförvaltningen och kommunstyrelsens förvaltning 
(personalenhet, it och ekonomi). 

Vidare menar vänsterpartiet att någon form av intraprenad bör användas till 
dess förutsättningar finns att ombilda verksamheten till ett personalkooperativ. 

I motionen yrkar Vänsterpartiet: 

Att vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att i samarbete med personal ta 
fram en modell för hur äldreomsorgen i Fredriksberg kan omvandlas till en 
självstyrande enhet inom den kommunala organisationen (så kallad intraprenad) 
där personalen ges ett direkt och reellt inflytande över verksamhetens 
organisering och planering, samt att man därefter omvandlar verksamheten 
enligt denna modell. 

Att kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att i samråd med vård- och 
omsorgsnämnden stötta den självstyrande enheten i Fredriksberg så att 
möjlighet att ombilda till personalkooperativ ges. 

Att vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att utse en styrgrupp bestående 
av representanter från politik, personal och förvaltningsledning som samordnar 
arbetet med att skapa en självstyrande enhet inom äldreomsorgen i 
Fredriksberg. 

Att styrgruppen fortlöpande ska återrapportera sitt arbete till vård- och 
omsorgsnämnden samt till kommunstyrelsen. 

Bakgrund 

Redan år 2012 diskuterades intraprenad i äldreomsorgen inom Ludvika 
kommun. Vård- och omsorgsnämnden gav då förvaltningen i uppdrag att 
inventera om det fanns något intresset hos medarbetare att driva intraprenad. 
Förvaltningen gick då ut med en allmän förfrågan i organisationen och det 
visade sig att inget intresse fanns.  

2016 lämnade vård- och omsorgsförvaltningen yttrande på en motion daterad 
2016-04-07 från Centerpartiet Ludvika-Grangärde. I motionen föreslogs att ett 
särskilt boende skulle bedrivas av annan aktör än Ludvika kommun. 
Förvaltningen föreslog i yttrandet att motionen skulle avslås med motiveringen 
att vård- och omsorgsnämnden inte kan ta ställning till eller besluta om annan 
driftsform innan ett övergripande beslut om alternativa driftsformer i 
kommunen tagits. Förvaltningen ansåg att en förutsättning för att kunna starta 
en sådan process är att det finns ett uttalat politiskt ställningstagande om varför 
detta är viktigt och vad politikerna förväntar sig att uppnå, dvs ett av 
fullmäktige antaget lokalt program.  
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Förvaltningens synpunkter 

Förvaltningen har inget att erinra om förslaget till att öka självstyret i 
kommunen men för att starta den arbetsprocess som Vänsterpartiet föreslår i 
motionen anser förvaltningen att det är en förutsättning att det finns en vilja 
och ett stort intresse hos medarbetarna att driva verksamheten i form av 
intraprenad/personalkooperativ. Förvaltningen har inte fått några indikationer 
från medarbetarna i Fredriksberg som tyder på att ett sådant engagemang finns. 
När det gäller personalens inflytande i verksamheten så har personalen redan i 
dag påverkansmöjlighet avseende t.ex. schema, arbetsförhållanden och arbetets 
organisering.  

Förvaltningen anser också precis som i tidigare yttrande att ett övergripande 
beslut om alternativa driftsformer i kommunen bör tas i första hand. En 
utredning skulle sedan behöva startas för att undersöka vart en 
intraprenadslösning/personalkooperativ i verksamheten skulle kunna vara 
aktuell. Utredningen skulle då omfatta alla verksamheter i förvaltningen och 
inte riktas till endast två specifika enheter inom äldreomsorgen. 

Under kommande år arbetar förvaltningen med att ta fram en bostadsöversikt i 
syfte att anpassa boendeformerna utifrån behov och efterfrågan. B.la. finns ett 
beslut om att förvaltningen ska genomföra en strukturplansåtgärd på 2 mkr i 
förändring av särskilda boendeplatser. Att samtidigt med dessa åtgärder även ta 
fram underlag för beslut och genomföra andra driftsformer i verksamheten är 
inte möjligt anser förvaltningen. 

Med ovanstående motivering föreslår förvaltningen att motionen ska avslås. 

 

Eva Björsland 
Förvaltningschef  

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2020-04-15 
 

  

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 26  Dnr 2020/6 

 

Motion - Lokal kommunal mat i våra kök 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anse 

motionens första punkt tillgodosedd 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att inte yttra sig över motionens 
andra punkt 

3. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lämna tjänsteskrivelsen, 
daterad 10 januari 2020, som sitt yttrande till Kommunfullmäktige 

Beskrivning av ärendet 
Karl Gustav Nilsson, Kommunistiska Partiet i Ludvika, föreslår i motion 
daterad 29 september 2019 att Ludvika kommunfullmäktige beslutar att ta fram 
en plan för hur kommunens offentliga kök kan få sina färskvaror från lokala 
producenter. Där till föreslås även att kommunen i de fall lokala producenter 
saknas gör en plan för att tillhandahålla mark och på annat vis stödja 
etableringen av nya producenter genom anställning eller långsiktiga kontrakt.  

Redan idag sker dialogmöten mellan kostenheten och lokala producenter inför 
livsmedelsupphandlingar. Det görs i samarbete med andra avtalsanslutna 
kommuner för att kartlägga hur kommunerna kan möjliggöra för lokala 
producenter att lämna anbud. Kostenheten anser därför att motionens första 
punkt är tillgodosedd. Kostenheten anser sig inte kunna yttra sig angående 
motionens andra punkt eftersom planer för att tillhandahålla mark faller under 
en annan förvaltning. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 10 januari 2020. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Vård- och omsorgsnämnden 
Akt
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2020-01-10 
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VON  2020/6  

Vård- och omsorgsförvaltningen 
  

 Er referens 

2019/473  

 
 

 
Vård- och omsorgsnämnden 

 

Yttrande på motion - Lokal kommunal mat i våra kök 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anse 

motionens första punkt tillgodosedd 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att inte yttra sig över motionens 
andra punkt 

3. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lämna tjänsteskrivelsen, 
daterad 10 januari 2020, som sitt yttrande till Kommunfullmäktige 

Sammanfattning 
Karl Gustav Nilsson, Kommunistiska Partiet i Ludvika, föreslår i motion 
daterad 29 september 2019 att Ludvika kommunfullmäktige beslutar att ta fram 
en plan för hur kommunens offentliga kök kan få sina färskvaror från lokala 
producenter. Där till föreslås även att kommunen i de fall lokala producenter 
saknas gör en plan för att tillhandahålla mark och på annat vis stödja 
etableringen av nya producenter genom anställning eller långsiktiga kontrakt.  

Redan idag sker dialogmöten mellan kostenheten och lokala producenter inför 
livsmedelsupphandlingar. Det görs i samarbete med andra avtalsanslutna 
kommuner för att kartlägga hur kommunerna kan möjliggöra för lokala 
producenter att lämna anbud. Kostenheten anser därför att motionens första 
punkt är tillgodosedd. Kostenheten anser sig inte kunna yttra sig angående 
motionens andra punkt eftersom planer för att tillhandahålla mark faller under 
en annan förvaltning. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunistiska Partiet i Ludvika har genom Karl Gustav Nilsson inkommit 
med en motion daterad 29 september 2019 till kommunfullmäktige. Motionen 
har rubriken:  

Vi befinner oss i en klimatkris – det är dags för lokal mat i våra kök! 
Kommunistiska Partiet motionerar om: 

Att Ludvika kommunfullmäktige beslutar att ta fram en plan för hur 
kommunens offentliga kök kan få sina färskvaror från lokala producenter.  

Att kommunen i de fall lokala producenter saknas gör en plan för att 
tillhandahålla mark och på annat vis stödja etableringen av nya producenter 
genom anställning eller långsiktiga kontrakt.  

24



Ludvika kommun 
Datum 
2020-01-10 

Diarienummer 
VON 2020/6 

Sida 

2(2) 

I motionen beskrivs att läget i kommunen tyvärr är så att det endast finns en 
mindre grönsaksproducent kvar. Att Ludvika kommun äger bra åkermark där 
färskgrönsaker skulle kunna produceras till de offentliga köken. 

Vidare står att läsa i motionen att det var synd att kommunen släppte projektet 
med kommunala kor. Det var ett positivt projekt som gav både goda resultat 
men även mycket positiv uppmärksamhet runt om i Sverige. I motionen står att 
läsa att vi hoppas att man inom styret inte ställer sig negativa till även 
växtodling på samma ideologiska bas utan kan se det som den framtidssatsning 
det kan vara. I stället för att lägga vårt hopp till en allt mer volatil internationell 
marknad för livsmedel kan kommunen locka unga odlingsintresserade att 
stanna kvar i kommunen och bli producenter. Koppla odlingarna till den 
pedagogiska verksamheten för att komma runt upphandlingskrav och samtidigt 
skapa en förståelse hos våra unga hur maten produceras.  

Förvaltningens synpunkter 

Förvaltningens förslag till beslut grundar sig i att kostenheten redan idag har 
dialogmöten mellan kostenheten och lokala producenter inför 
livsmedelsupphandlingar. Det görs i samarbete med andra avtalsanslutna 
kommuner för att kartlägga hur kommunerna kan möjliggöra för lokala 
producenter att lämna anbud. Kostenheten anser därför att motionens första 
punkt är tillgodosedd.  

Kostenheten anser sig inte kunna yttra sig angående motionens andra punkt 
eftersom planer för att tillhandahålla mark faller under en annan förvaltning. 

 

Eva Björsland 
Förvaltningschef 

Anneli Lindahl 
Tf verksamhetschef 

Bilagor 
1. Motion – Lokal kommunal mat i våra kök 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akt 
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2019-09-29 
Motion till kommunfullmäktige 
                                                                                 

Vi befinner oss i en klimatkris – det är dags för lokal mat i våra kök! 
 

Det räcker inte längre med vackra ord medan allt fortsätter precis som tidigare. För 
att minimera klimatkrisens verkningar krävs av oss att vi handlar. Forskningen är 
enig om att vi oundvikligen kommer att leva i en framtid med mycket större 
osäkerheter – det är dags att ta vårt ansvar. Både för klimatet och för våra invånare. 
   
Sverige behöver nå netto-noll utsläpp redan under 2020-talet om vi på allvar ska ta vårt 
ansvar. En av alla aspekter där vi i Sverige och i kommunen är kraftigt eftersatta är den 
om vår livsmedelsförsörjning. 
 
Den nationella trenden är en alltjämt sedan 30år en fortsatt minskande livsmedels-
produktion. Dessutom går allt mer av den allt mindre kakan på export. Läget i kommunen 
är tyvärr så att det endast finns en mindre grönsaksproducent kvar. Ludvika kommun äger 
bra åkermark där färskgrönsaker skulle kunna produceras till de offentliga köken.   
 

Visa på handlingskraft 
Det har redan gjorts flera kommunala och regionala satsningar på lokal mat runt om i 
Sverige. Vacksta Odlingar som producerar direkt in i skolköket på gymnasieskolan i 
Södertälje, Göteborgs stad som stödjer lokala initiativ osv. 
 
Här kan Ludvika gå i täten för en handlingskraftig linje i enlighet med livsmedelsstrategins 
mål om ökad produktion, fler jobb och ökad omsättning inom livsmedelssektorn. Ta fram 
en konkret plan för hur kommunens mark kan användas till odlingar direkt riktade till de 
offentliga köken.  
 
Det var synd att kommunen släppte projektet med kommunala kor. Det var ett positivt 
projekt som gav både goda resultat men även mycket positiv uppmärksamhet runt om i 
Sverige. Vi hoppas att man inom styret inte ställer sig negativa till även växtodling på 
samma ideologiska bas utan kan se det som den framtidssatsning det kan vara. 
 
Istället för att lägga vårt hopp till en allt mer volatil internationell marknad för livsmedel kan 
kommunen locka unga odlingsintresserade att stanna kvar i kommunen och bli 
producenter. Koppla odlingarna till den pedagogiska verksamheten för att komma runt 
upphandlingskrav och samtidigt skapa en förståelse hos våra unga hur maten produceras.  
 
Vi behöver ta ansvar för klimatet och vår livsmedelsförsörjning – NU!  
 
Läget är brådskande och vi motionerar därför om: 

- Att Ludvika kommunfullmäktige beslutar att ta fram en plan för hur 
kommunens offentliga kök kan få sina färskvaror från lokala producenter. 

 
- Att kommunen i de fall lokala producenter saknas gör en plan för att 
tillhandahålla mark och på annat vis stödja etableringen av nya producenter genom 
anställning eller långsiktiga kontrakt. 

 
 
Karl Gustav Nilsson 
Gruppledare (K) 
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Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 29  Dnr 2020/131 

 

Arbetsskor- fördelning personal för utprovning och 
inköp 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att utprovning och inköp av arbetsskor 
för förvaltningens personal sker i två omgångar, hösten 2021 och våren 2022, 
och att personalen fördelas upp på dessa tillfällen 

Beskrivning av ärendet 
Ett nytt leverantörsavtal för arbetsskor har tecknats med Bagheera under våren 
2019. En uppdelning av personalen för utprovning och inköp behöver därför 
göras både utifrån logistik och ekonomi. En utprovning under hösten 2021 och 
en under våren 2022.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 27 mars 2020. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Vård- och omsorgsnämnden 
Akt
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2020/131  

Vård- och omsorgsförvaltningen 
 

 

 
 

 

 
 

 
Vård- och omsorgsnämnden 

 

Arbetsskor – fördelning personal för utprovning och 
inköp 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att utprovning och inköp av 

arbetsskor för förvaltningens personal sker i två omgångar, hösten 2021 
och våren 2022, och att personalen fördelas upp på dessa tillfällen.  

Sammanfattning 
Ett nytt leverantörsavtal för arbetsskor har tecknats med Bagheera under våren 
2019. En uppdelning av personalen för utprovning och inköp behöver därför 
göras både utifrån logistik och ekonomi. En utprovning under hösten 2021 och 
en under våren 2022.  

Beskrivning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2017-05-24 att tillhandahålla arbetsskor 
(inneskor) till vårdpersonal inom vård- och omsorgsförvaltningen vartannat år. 
I samband med förvaltningens ekonomiska obalans under 2019 inhandlades 
inga arbetsskor då inköpsbegränsning var en del av flera åtgärder för ekonomi i 
balans. Utprovningsprocessen för arbetsskor behöver nu planeras av 
förvaltningen under 2020 för att utprovning och inköp ska kunna ske under 
2021 och 2022. 

Ekonomiska konsekvenser 
Ett par skor kostar cirka 300 kronor enligt avtal. Sammanlagt är det cirka 485 
medarbetare år 2021 som ska erbjudas skor. År 2022 är det cirka 420 medarbetare 
som ska erbjudas skor. Detta blir en kostnad omfattande cirka 145 500 kronor år 
2021 samt 126 000 kronor år 2022. 
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Eva Björsland 
Förvaltningschef 

Pernilla Andersson 
Verksamhetschef 

Beslut skickas till 
Verksamhetschefer 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2020-04-15 
 

  

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 27  Dnr 2019/42 

 

Närvarorätt på vård- och omsorgsnämndens 
sammanträden 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att förvaltningschef, 

verksamhetschef för stödfunktioner och förvaltningssekreterare har 
närvarorätt vid nämndens och nämndens arbetsutskotts sammanträden. 
Övriga verksamhetschefer, ledningsstöd, verksamhetscontroller samt till 
förvaltningen knuten ekonom från stöd- och styrningsförvaltningen har 
närvarorätt vid nämndens och nämndens arbetsutskotts sammanträden 
under föredragande av eget ärende 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att förutom de funktioner som 
beskrivs under förslag till beslut punkt 1 har även biståndshandläggare 
(under enskilda ärenden) närvarorätt vid nämndens arbetsutskotts 
sammanträden 

3. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att närvarorätten gäller tills vidare 

Beskrivning av ärendet 
För att tillräcklig information ska kunna ges till ärendena vid nämndens och 
nämndens arbetsutskotts sammanträden är det lämpligt att förvaltningschef, 
verksamhetschef för stödfunktioner och förvaltningssekreterare har närvarorätt 
under hela sammanträdet. Övriga verksamhetschefer, ledningsstöd, 
verksamhetscontroller och till förvaltningen knuten ekonom från stöd- och 
styrningsförvaltningen föreslås ha närvarorätt under föredragande av eget 
ärende. Allt annat deltagande sker efter begäran och/eller beslut av 
nämndsordförande. 

På arbetsutskottet föreslås även närvarorätt för biståndshandläggare (under 
enskilda ärenden). 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 23 mars 2020. 

______ 
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Beslut skickas till 
Vård- och omsorgsnämnden 
Akt
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1(2) 
Datum 

2020-03-23 
 

2019/42  

Vård- och omsorgsförvaltningen 
 

 

 
 

 

 
 

 
Vård- och omsorgsnämnden 

 

Närvarorätt på vård- och omsorgsnämndens 
sammanträden 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att förvaltningschef, 

verksamhetschef för stödfunktioner och förvaltningssekreterare har 
närvarorätt vid nämndens och nämndens arbetsutskotts sammanträden. 
Övriga verksamhetschefer, ledningsstöd, verksamhetscontroller samt till 
förvaltningen knuten ekonom från stöd- och styrningsförvaltningen har 
närvarorätt vid nämndens och nämndens arbetsutskotts sammanträden 
under föredragande av eget ärende 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att förutom de funktioner som 
beskrivs under förslag till beslut punkt 1 har även biståndshandläggare 
(under enskilda ärenden) närvarorätt vid nämndens arbetsutskotts 
sammanträden 

3. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att närvarorätten gäller tills vidare 

 

Sammanfattning 
För att tillräcklig information ska kunna ges till ärendena vid nämndens och 
nämndens arbetsutskotts sammanträden är det lämpligt att förvaltningschef, 
verksamhetschef för stödfunktioner och förvaltningssekreterare har närvarorätt 
under hela sammanträdet. Övriga verksamhetschefer, ledningsstöd, 
verksamhetscontroller och till förvaltningen knuten ekonom från stöd- och 
styrningsförvaltningen föreslås ha närvarorätt under föredragande av eget 
ärende. Allt annat deltagande sker efter begäran och/eller beslut av 
nämndsordförande. 

På arbetsutskottet föreslås även närvarorätt för biståndshandläggare (under 
enskilda ärenden). 

Beskrivning av ärendet 
Enligt kommunallagen 6 kap 19 § ska nämnden besluta om närvarorätt.  

Förvaltningen har en ny ledningsstruktur från och med den 1 februari 2020.  
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För att tillräcklig information ska kunna ges till ärendena vid nämndens 
sammanträden så anser förvaltningen att det är lämpligt att anpassa 
närvarorätten därefter. Förvaltningen bedömer att det är lämpligt att 
förvaltningschef, verksamhetschef för stödfunktioner och 
förvaltningssekreterare ska ha närvarorätt vid nämndens och nämndens 
arbetsutskotts sammanträden. Verksamhetschefen för stödfunktioner är 
tillförordnad förvaltningschef vid ordinarie förvaltningschefs frånvaro därför 
anser förvaltningen att det är lämpligt att funktionen har närvarorätt under hela 
sammanträdet. För övriga funktioner som anges i förslag till beslut gäller 
närvarorätten under den tid som det tar för tjänstemannen att föredra sitt 
ärende på sammanträdet. Allt annat deltagande sker efter begäran och/eller 
beslut av nämndsordförande. 

På arbetsutskottet föreslås närvarorätt på samma sätt och för samma funktioner 
men också för biståndshandläggare (under enskilda ärenden). 

Vid ordförandeberedningen deltar förvaltningschef och förvaltningssekreterare. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen ser inga ekonomiska konsekvenser av beslutet. 

 

Eva Björsland 
Förvaltningschef  

Beslut skickas till 
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2020-04-15 
 

  

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 30  Dnr 2020/145 

 

Undantag för medarbetare som inte uppfyller 
kompetenskrav, under pågående Covid-19 pandemi 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar säkra upp personalförsörjningen 

under pågående Covid-19 pandemin,  genom att göra undantag i 
kompetenskravet fram till 31 augusti 2020, med möjlighet till 
förlängning om behov kvarstår 

Arbetsutskottets beslut 
1. Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar att förvaltningen 

genast verkställer beslutet. Om vård och omsorgsnämnden fattar annat 
beslut, så upphävs arbetsutskottets beslut. 

Beskrivning av ärendet 
För att säkra upp personalförsörjningen under pågående Covid-19 pandemin, 
behövs ett undantag göras från kompetenskravet fram till 31 augusti 2020, med 
möjlighet till förlängning om behov kvarstår. Undantaget innebär att ta bort 
gränsen på maximal 300 arbetsdagar – kvalificeringsdagar, enligt nedan för  

1. personer som har godkänd utbildning från omvårdnadsprogrammet 
men saknar körkort. 

2. personer som är under utbildning i omvårdnadsprogrammet eller 
barnskötarutbildningen. 

3. personer med andra utbildningar och utbildningar från något annat 
land motsvarande minst gymnasiebetyg inom äldre och 
handikappområdet. 

4. personer som kan verksamheten, har eller har haft 
läkemedelsdelegation och som får mycket goda referenser av 
enhetschef.  

Undantagen gäller även vid anställning som barnskötare, handledare, personliga 
assistenter och personal i våra särskilda boendeformer enligt LSS och 
socialpsykiatrin, där formellt kompetenskrav inte finns beslutad av vård- och 
omsorgsnämnden.  
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Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 3 april 2020. 

Behandling 
Åsa Bergkvist (S) yrkar på att: 
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar att förvaltningen genast 
verkställer beslutet. Om vård och omsorgsnämnden fattar annat beslut, så 
upphävs arbetsutskottets beslut. 
 
Ordförande frågar om arbetsutskottet besluter enligt förvaltningens förslag,  
och arbetsutskottet besluter enligt förvaltningens förslag. 
 
Ordförande frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Åsa Bergkvist förslag, och 
finner att arbetsutskottet beslutar enligt Åsa Bergkvist förslag. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Vård- och omsorgsnämnden 
Akt
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Sida 

1(3) 
Datum 

2020-04-03 
Diarienummer 

VON  2020/145  

Vård- och omsorgsförvaltningen   

 
 

 
 

 
Vård-och omsorgsnämnden 

 

Undantag för medarbetare som inte uppfyller 
kompetenskrav, under pågående Covid-19 pandemi 

Förvaltningens förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar säkra upp personalförsörjningen under 
pågående Covid-19 pandemin,  genom att göra undantag i kompetenskravet 
fram till 31 augusti 2020, med möjlighet till förlängning om behov kvarstår. 

Sammanfattning 
För att säkra upp personalförsörjningen under pågående Covid-19 pandemin, 
behövs ett undantag göras från kompetenskravet fram till 31 augusti 2020, med 
möjlighet till förlängning om behov kvarstår. Undantaget innebär att ta bort 
gränsen på maximal 300 arbetsdagar – kvalificeringsdagar, enligt nedan för  

1. personer som har godkänd utbildning från omvårdnadsprogrammet 
men saknar körkort. 

2. personer som är under utbildning i omvårdnadsprogrammet eller 
barnskötarutbildningen. 

3. personer med andra utbildningar och utbildningar från något annat 
land motsvarande minst gymnasiebetyg inom äldre och 
handikappområdet. 

4. personer som kan verksamheten, har eller har haft 
läkemedelsdelegation och som får mycket goda referenser av 
enhetschef.  

Undantagen gäller även vid anställning som barnskötare, handledare, personliga 
assistenter och personal i våra särskilda boendeformer enligt LSS och 
socialpsykiatrin, där formellt kompetenskrav inte finns beslutad av vård- och 
omsorgsnämnden.  

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 9 mars 2011 §20  
ett formellt kompetenskrav för befattningen undersköterska och att enbart 
anställa undersköterskor i omvårdnadsarbete, samt att införa särskilda rutiner 
vid nyrekrytering av vikarier. Vård- och omsorgsnämnden beslutade också att 
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ha för avsikt att redan tillsvidareanställda medarbetare skulle få möjlighet att 
validera/utbilda sig om de inte uppfyllde kompetenskraven med undantag för 
körkort. 

Den 4 november 2015 § 113  beslutade vård- och omsorgsnämnden att revidera 
de formella kompetenskraven för befattningen undersköterska så att kompetens 
och förmågor inom äldreomsorgen följde Socialstyrelsens allmänna råd. 

Tydliga krav finns på vilka som kan anställas och tituleras undersköterska; 

- Gymnasieutbildning motsvarande omvårdnadsprogrammet som 
omfattar 2500 poäng, vilka ska vara av godkänt betyg 

- Vuxenutbildning med inriktning mot omvårdnad omfattande 1350 
godkända betyg i karaktärsämnen 

- Körkort är ett krav. 

Undantag från ovanstående utbildningskrav kan göras under semesterperioden 
(juni, juli, augusti). Undantag kan också göras för kortare vikariat där ingen 
annan lämplig undersköterska finns.  

För de som inte har den formella kompetensen för undersköterska, kan arbete 
endast ges upp till 300 dagar.    

Covid-19 pandemi 
Under rådande situation att alla ombeds stanna hemma och inte gå till arbetet 
vid sjukdom som förkylningssymtom, även lindriga sådana, med anledning av 
att förhindra smittspridning av Covid-19, ökar risken för personalbortfall.  

Ett personalbortfall gör att förvaltningen får svårt att tillsätta vikariat och 
bemanna verksamheter. På några enheter syns redan ökad frånvaro och det 
råder stor brist på vikarier och brukare får problem med att få sina beslutade 
insatser utförda.  

Undantag från kompetenskravet på grund av Covid-19 
För att säkra upp personalförsörjningen under pågående Covid-19 pandemin, 
behövs ett undantag göras från kompetenskravet fram till 31 augusti 2020, med 
möjlighet till förlängning om behov kvarstår. Undantaget innebär att ta bort 
gränsen på maximal 300 arbetsdagar – kvalificeringsdagar, enligt nedan för  

1. personer som har godkänd utbildning från omvårdnadsprogrammet 
men saknar körkort. 

2. personer som är under utbildning i omvårdnadsprogrammet eller 
barnskötarutbildningen. 

3. personer med andra utbildningar och utbildningar från något annat 
land motsvarande minst gymnasiebetyg inom äldre och 
handikappområdet. 

4. personer som kan verksamheten, har eller har haft 
läkemedelsdelegation och som får mycket goda referenser av 
enhetschef.  
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Undantagen gäller även vid anställning som barnskötare, handledare, personliga 
assistenter och personal i våra särskilda boendeformer enligt LSS och 
socialpsykiatrin, där formellt kompetenskrav inte finns beslutad av vård- och 
omsorgsnämnden.  

Konsekvenser 
Ett tillfälligt undantag från kompetenskravet för undersköterskor och övriga 
nämnda anställningar kan komma att innebära att förvaltningen konverterar in 
personer på tillsvidare anställningar med bristfällig formell kompetens.  

När allt återgår till normalläge och vi inte längre har en uttalad Covid-19 
pandemi, gör förvaltningen en  inventering över hur många som anställts, utan 
att uppfylla kompetenskraven, och föreslår eventuella särskilda 
utbildningsinsatser.    

 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader.  

 

Eva Björsland 
Förvaltningschef 

Susan Ludvigsson 
Enhetschef 

 

Beslut skickas till 
Förvaltningsledning 
Enhetschef för bemanningsenhet 
Akt 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2020-04-15 
 

  

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 28  Dnr 2020/2 

 

Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal 
beslut om bistånd som inte har verkställts till och 
med 31 mars 2020 

Arbetsutskottets förslag till  beslut 
1. 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 
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enskilde tillhandahålls den beviljade insatsen.  
Denna rapport avser de uppgifter som fanns tillgängliga den 31 mars 2020. 

Statistikrapport den 31 mars 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 

3 2 1 3 

 

 Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader. 

Beslut om Antal 
Äldreboende – demens 1 

Äldreboende - servicelägenhet 2 
 

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) 

Äldreboende – 
demens 

2019-10-22 161 M 1 

Äldreboende - 
servicelägenhet 

2019-11-05 147 K 1 

Äldreboende - 
servicelägenhet 

2019-12-13 109 K 1 

 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 1 april 2020 

______ 
 

Beslut skickas till 
Vård- och omsorgsnämnden 
Akt
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2020-04-01 
Diarienummer 

VON  2020/2  

Gemensam verksamhet 
Cathrine Flodström Backlund,  
cathrine.flodstrom@ludvika.se  

 

 
 

 

 
 

 
Vård- och omsorgsnämnden 
 
  

 

Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal 
beslut om bistånd som inte har verkställts till och 
med 31 mars 2020 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. 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 mars 2020. 
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Statistikrapport den 31 mars 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 

3 2 1 3 

 

 Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader. 

Beslut om Antal 
Äldreboende – demens 1 

Äldreboende - servicelägenhet 2 
 

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) 

Äldreboende – 
demens 

2019-10-22 161 M 1 

Äldreboende - 
servicelägenhet 

2019-11-05 147 K 1 

Äldreboende - 
servicelägenhet 

2019-12-13 109 K 1 

Eva Björsland 
Förvaltningschef 

Cathrine Flodström Backlund 
Verksamhetsutvecklare 

    

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
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Sida 

1(2) 
Datum 

2020-04-29 
Diarienummer 

VON 2020/3  

Vård- och omsorgsförvaltningen 
 

 

 
 

 

 
 Vård- och omsorgsnämnden 

 

Redovisning av delegationsbeslut 

Förslag till beslut  
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten. 

Beskrivning av ärendet 
1.Arbetsutskottet  
- Au protokoll 2020-04-15 § 22-32 
- Enskilda ärenden 2020-04-15 § 5-8 
2. Biståndsbeslut 
- Mars 

3. Förvaltningschef 
Kurser 
- 

4. Områdeschef  
- Fördelning av arbetsuppgifter inom arbetsmiljöområdet/retur 

- Förordnanden 
5. Områdeschefer och enhetschefer 
Ledighetsansökan 

- enskild angelägenhet 

- tjänstledighet 

- fackligt/politiskt förtroendeuppdrag 

- önskad sysselsättningsgrad  
6. Övriga 
- Ordförandebeslut Von 2020/105 
- Förvaltningschefsbeslut 2020/153 
- Ordförandebeslut Von 2020/154 

7. Anställningsavtal 
- 58 stycken 
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Datum 
2020-04-29 

Diarienummer 
VON 2020/3  

Sida 
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8. Fonder 
Inga aktuella  

 

 

___________ 

Beslutet skickas till 
Akt
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 
Datum 

2020-04-20 
Diarienummer 

VON  2020/4  

Vård- och omsorgsförvaltningen 
Åsa Engberg, 0240- 86685 
asa.engberg@ludvika.se  

  

 
 

 
Vård- och omsorgsnämnden 

 

Redovisning av meddelanden 2020-04-29 

Förvaltningens förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden 

Sammanfattning 
1. Von 2020/42 

Cirkulär 20:13 Bemanning vid omfattande personalfrånvaro  

2. Von 2020/67 
Förvaltningssamverkan 2020-03-02  

3. Von 2019/396 
Överklagande - Kammarrätten  

4. Von 2019/396 
Begäran om laglighetsprövning 

5. Von 2019/396 
Beslut – Förvaltningsrätten  mål 1424-20 

6. Von 2018/105 
§ 54 KS 2020-03-24 Uppföljning av nämndernas planer för 
internkontroll 2019 

7. Von 2019/396 
Överklagan – Högsta förvaltningsdomstolen  

8. Von 2020/136 
Rapport om konsekvenser av ändrade buss- och skoltider  

9. Von 2019/396 
Tillägg till överklagan till KR 193-20 

10. Von 2019/396 
Föreläggande från förvaltningsrätten 

11. Von 2019/396 
Beslut från Förvaltningsrätten mål nr 1424-20 

12. Von 2020/56 
Rapport utskrivningsklara mars månad 

13. Von 2020/137 
Antagande av reviderade riktlinjer för styrdokument 
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Datum 
2020-04-20 

Diarienummer 
VON 2020/4 

Sida 

2(2) 

14. Von 2020/158 
Avvikelserapportering 1:a kvartalet 2020  

15. Von 2019/10 
KF § 50 2020-04-06 Avsägelse ersättare i vård- och omsorgsnämnden 

16. Von 2019/10 
KF § 52 2020-04-06 Avsägelse ersättare i vård- och omsorgsnämnden 

17. Von 2019/10 
KF§ 57 2020-04-06 Val av nya ersättare till vård- och omsorgsnämnden 

18. Von 2019/3 
Omfördelning av investeringsmedel 2019 till 2020 

19. Von 2020/150 
Ansökan om ett bidrag från Funktionsrätt/HSO 

 
 

 

Eva Björsland 
Förvaltningschef 

Åsa Engberg 
Förvaltningssekreterare 

 

Beslut skickas till 
Akt 
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