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Vård- och omsorgsförvaltningen

Program heldag med vård- och omsorgsnämnden

08:30-08:45      Inledning
- EC Linda Pettersson och Cecilia Nordström på Granliden och 

ordförande Åsa Bergkvist hälsar välkommen, god morgon och inleder.

08:45-09:15      Brukarundersökning
- Verksamhetsutvecklare Cathrine Flodström Backlund redovisar 

Socialstyrelsens brukarundersökning (äldre och LSS)

09:15-09:45      Kaffe och smörgås

09:45-11:00      Värdighetsgarantier 
- Verksamhetsutvecklare Cathrine Flodström Backlund vägleder oss i 

Socialstyrelsens värdighetsgarantier och lokala värdighetsgarantier

11:00-11:45      Titta på ombyggnationen 
- EC Linda Pettersson och Cecilia Nordström visar oss ombyggnationen 
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11:45-13:15     Lunch på egen hand

13:15-14:15     Gruppmöten

14:15-15:00     Medarbetarenkäten
- Förvaltningschefen Eva Björsland redovisar medarbetarenkäten

och redovisning ny ledningsstruktur

15:00         Nämnden sammanträder

Välkomna!
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(3)

2019-11-14

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 61 Dnr 2019/3

Budgetuppföljning 2019

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

budgetuppföljningen för perioden januari-oktober 2019

2. Vård- och omsorgsnämnden noterar förvaltningens information om 
åtgärder för en budget i balans 31 december 2019

Beskrivning av ärendet

Resultat
I redovisningen för perioden januari-oktober visar förvaltningen ett redovisat 
underskott på netto 5 447 tkr. Resultat exkl personalskuld är ett underskott på 
11 278 tkr. För perioden januari till oktober är det redovisat en positiv 
kostnadsförändring på 5 831 tkr avseende personalskuldförändringen. 

Intäkter
Periodens intäkter visar ett plus mot budget på 6 430 tkr. I redovisningen finns 
förväntad assistansersättning från försäkringskassan med som intäkt 
motsvarande 4 720 tkr. Även förväntade avgifter och taxor för oktober månad 
är med i redovisningen. 

Kostnader
Periodens kostnader överskrider budget med 17 707 tkr exkl 
personalskuldsförändringen. I redovisningen finns förväntade kostnader för 
externa placeringar på ca 1 153 tkr och assistansersättningens 20 första timmar 
till försäkringskassan på ca 3 004 tkr med. 
Överskridandet finns i sin helhet inom lönekostnader med 16 393 tkr exkl 
personalskuldsförändringen och kostnader för sjuksköterskor från 
bemanningsföretag motsvarande 8 541 tkr. Extra semestertillägg för 
sjuksköterskor som flyttat sin semester betalades ut under september, vilket 
påverkar kostnaderna.

Underskottet har några huvudförklaringar: dels förseningar i arbetet med att 
återställa bemanningen till tidigare nivå efter förra årets stimulansbidrag, dels 
oväntat höga kostnader kopplade till jul- och nyårshelgen som föll ut på januari- 
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          2(3)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

och februarilönen (semesteruttag, vikarier och storhelgstillägg) och dels de 
upplupna lönerna till följd av förändringar i personalskulden till de anställda. 
Behov av att hyra sjuksköterskor från bemanningsföretag istället för att lyckas 
rekrytera egna påverkar fortsatt underskott. 

Trots att kostnaderna under perioden januari till april bromsades upp så 
försämrades lönekostnaderna rejält då löneökningarna för det stora kollektivet 
betalades ut från maj månad. Det visade sig att förvaltningen inte förberett sig 
under 2018 med tillräckliga åtgärder för att anpassa verksamheten till den 
budget som skulle gälla under 2019. 

Investeringar
Under januari-oktober har vi genomfört investeringar motsvarande 860 tkr, 
men vi räknar med att under kvarvarande del av året upparbeta hela 2019 års 
anslag på 1 750 tkr. 

Åtgärder för en budget i balans
I juni fick nämnderna i uppdrag av Kommunstyrelsen (KS 2019-06-25 § 152) att 
ta fram och påbörja genomförandet av åtgärder, utöver den redan beslutade 
strukturplanen, för att vid årets slut undvika det prognosticerade negativa 
balanskravsresultatet på 25,1 miljoner kronor och i stället uppnå kommunens 
budgeterade resultat på 32,9 miljoner kronor (2 procent). Återrapport med 
kostnadsberäknade åtgärder ska redovisas till kommunstyrelsen i september 2019. 

Utifrån det gav vård- och omsorgsnämnden förvaltningen i uppdrag (VON 
2019-06-26 §56) att till nämnden i september redovisa genomförda och 
påbörjade åtgärder samt redovisa ytterligare förslag till åtgärder som är 
konsekvensbeskrivna och kostnadsberäknade för att möjliggöra en budget i 
balans. 

Under sommaren har förvaltningen därför inlett ett åtgärdsarbete som beräknas 
ge effekt för återstående månader av året med totalt 11 517 tkr. Se bilaga 
Budgetåtgärder 2019. 

Prognos för helåret
Kostnaderna under perioden januari till april bromsades upp men sedan 
utbetalades årets löneökningar under maj månad för det stora kollektivet, vilket 
försämrade prognosen drastiskt inför årets slut. Beräknad negativ avvikelse vid 
rapporteringstillfälle 2 landade därför på 26 500 tkr.  
Det visade sig att förvaltningen inte förberett sig under 2018 med tillräckliga 
åtgärder för att anpassa verksamheten till den budget som skulle gälla under 
2019. Ytterligare åtgärder förutom tidigare beslutade strukturplansåtgärder förra 
året hade krävts för att klara prisförändringar inklusive löneuppräkningar redan 
inför början av året. 
Kostnaderna under perioden maj-oktober har bromsats upp något. 
Förvaltningens arbete med strukturplansåtgärder och bemanningsoptimering 
har börjat ge resultat. Några bidragande orsaker till det är att alla enhetschefer 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

har haft strategisamtal med sin närmaste chef där åtgärder för respektive enhet 
planerats, beräknats och följts upp. I början av maj månad fick enhetscheferna 
en gemensam information om kommunens och förvaltningens mål och 
ekonomiska förutsättningar. Ekonomerna fick i uppdrag att se över vilka 
utbildningsinsatser de kunde erbjuda enhetscheferna som stöd i deras 
budgetarbete och analyser av resultat. Dessa utbildningsinsatser påbörjades i 
augusti och pågår löpande. 

Prognosen vid rapporteringstillfälle 3 var en förbättring mot tidigare prognos 
men visade fortfarande en negativ avvikelse inför årets slut på 10 123 tkr. 
Prognosen kvarstår efter oktobers resultat. 

Förutom tidigare nämnda huvudförklaringar beror det beräknade underskottet 
på att löneavtalet för vårdförbundet är klart och löneökningar motsvarande 2,2 
% betalas ut retroaktivt från april innan året är slut. Även extra semestertillägg 
för sjuksköterskor som flyttat sin semester betalades ut under september. 

I prognosen räknar vi med att personalskulden går näst intill helt mot noll vid 
årets slut och intäkterna beräknas ge att plus på 6 400 tkr.

Förvaltningens åtgärdsarbete beräknas ge effekt för återstående månader av året 
med totalt 11 517 tkr vilket är den stora anledningen till att prognosen 
förbättras.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad den 11 november 2019

______

Beslut skickas till
Vård- och omsorgsnämnden
Akt
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TJÄNSTESKRIVELSE
Sida

1(3)
Datum

2019-11-11 VON 2019/3

Vård- och omsorgsförvaltningen

Vård- och omsorgsnämnden

Budgetuppföljning januari- oktober 2019

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

budgetuppföljningen för perioden januari-oktober 2019

2. Vård- och omsorgsnämnden noterar förvaltningens information om 
åtgärder för en budget i balans 31 december 2019

Beskrivning av ärendet

Resultat

I redovisningen för perioden januari-oktober visar förvaltningen ett redovisat 
underskott på netto 5 447 tkr. Resultat exkl personalskuld är ett underskott på 
11 278 tkr. För perioden januari till oktober är det redovisat en positiv 
kostnadsförändring på 5 831 tkr avseende personalskuldförändringen. 

Intäkter

Periodens intäkter visar ett plus mot budget på 6 430 tkr. I redovisningen finns 
förväntad assistansersättning från försäkringskassan med som intäkt 
motsvarande 4 720 tkr. Även förväntade avgifter och taxor för oktober månad 
är med i redovisningen. 

Kostnader

Periodens kostnader överskrider budget med 17 707 tkr exkl 
personalskuldsförändringen. I redovisningen finns förväntade kostnader för 
externa placeringar på ca 1 153 tkr och assistansersättningens 20 första timmar 
till försäkringskassan på ca 3 004 tkr med. 
Överskridandet finns i sin helhet inom lönekostnader med 16 393 tkr exkl 
personalskuldsförändringen och kostnader för sjuksköterskor från 
bemanningsföretag motsvarande 8 541 tkr. Extra semestertillägg för 
sjuksköterskor som flyttat sin semester betalades ut under september, vilket 
påverkar kostnaderna.

Underskottet har några huvudförklaringar: dels förseningar i arbetet med att 
återställa bemanningen till tidigare nivå efter förra årets stimulansbidrag, dels 
oväntat höga kostnader kopplade till jul- och nyårshelgen som föll ut på januari- 
och februarilönen (semesteruttag, vikarier och storhelgstillägg) och dels de 
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upplupna lönerna till följd av förändringar i personalskulden till de anställda. 
Behov av att hyra sjuksköterskor från bemanningsföretag istället för att lyckas 
rekrytera egna påverkar fortsatt underskott. 

Trots att kostnaderna under perioden januari till april bromsades upp så 
försämrades lönekostnaderna rejält då löneökningarna för det stora kollektivet 
betalades ut från maj månad. Det visade sig att förvaltningen inte förberett sig 
under 2018 med tillräckliga åtgärder för att anpassa verksamheten till den 
budget som skulle gälla under 2019. 

Investeringar

Under januari-oktober har vi genomfört investeringar motsvarande 860 tkr, 
men vi räknar med att under kvarvarande del av året upparbeta hela 2019 års 
anslag på 1 750 tkr. 

Åtgärder för en budget i balans

I juni fick nämnderna i uppdrag av Kommunstyrelsen (KS 2019-06-25 § 152) att 
ta fram och påbörja genomförandet av åtgärder, utöver den redan beslutade 
strukturplanen, för att vid årets slut undvika det prognosticerade negativa 
balanskravsresultatet på 25,1 miljoner kronor och i stället uppnå kommunens 
budgeterade resultat på 32,9 miljoner kronor (2 procent). Återrapport med 
kostnadsberäknade åtgärder ska redovisas till kommunstyrelsen i september 2019. 

Utifrån det gav vård- och omsorgsnämnden förvaltningen i uppdrag (VON 
2019-06-26 §56) att till nämnden i september redovisa genomförda och 
påbörjade åtgärder samt redovisa ytterligare förslag till åtgärder som är 
konsekvensbeskrivna och kostnadsberäknade för att möjliggöra en budget i 
balans. 

Under sommaren har förvaltningen därför inlett ett åtgärdsarbete som beräknas 
ge effekt för återstående månader av året med totalt 11 517 tkr. Se bilaga 
Budgetåtgärder 2019. 

Prognos för helåret

Kostnaderna under perioden januari till april bromsades upp men sedan 
utbetalades årets löneökningar under maj månad för det stora kollektivet, vilket 
försämrade prognosen drastiskt inför årets slut. Beräknad negativ avvikelse vid 
rapporteringstillfälle 2 landade därför på 26 500 tkr.  
Det visade sig att förvaltningen inte förberett sig under 2018 med tillräckliga 
åtgärder för att anpassa verksamheten till den budget som skulle gälla under 
2019. Ytterligare åtgärder förutom tidigare beslutade strukturplansåtgärder förra 
året hade krävts för att klara prisförändringar inklusive löneuppräkningar redan 
inför början av året. 
Kostnaderna under perioden maj-oktober har bromsats upp något. 
Förvaltningens arbete med strukturplansåtgärder och bemanningsoptimering 
har börjat ge resultat. Några bidragande orsaker till det är att alla enhetschefer 
har haft strategisamtal med sin närmaste chef där åtgärder för respektive enhet 
planerats, beräknats och följts upp. I början av maj månad fick enhetscheferna 
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en gemensam information om kommunens och förvaltningens mål och 
ekonomiska förutsättningar. Ekonomerna fick i uppdrag att se över vilka 
utbildningsinsatser de kunde erbjuda enhetscheferna som stöd i deras 
budgetarbete och analyser av resultat. Dessa utbildningsinsatser påbörjades i 
augusti och pågår löpande. 

Prognosen vid rapporteringstillfälle 3 var en förbättring mot tidigare prognos 
men visade fortfarande en negativ avvikelse inför årets slut på 10 123 tkr. 
Prognosen kvarstår efter oktobers resultat. 

Förutom tidigare nämnda huvudförklaringar beror det beräknade underskottet 
på att löneavtalet för vårdförbundet är klart och löneökningar motsvarande 2,2 
% betalas ut retroaktivt från april innan året är slut. Även extra semestertillägg 
för sjuksköterskor som flyttat sin semester betalades ut under september. 

I prognosen räknar vi med att personalskulden går näst intill helt mot noll vid 
årets slut och intäkterna beräknas ge att plus på 6 400 tkr.

Förvaltningens åtgärdsarbete beräknas ge effekt för återstående månader av året 
med totalt 11 517 tkr vilket är den stora anledningen till att prognosen 
förbättras.

Eva Björsland
Förvaltningschef

Bilaga 
1. Uppföljning enheter

Beslut skickas till
Akt
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T Holm 2019-11-20

Exkl personalskuldf

Utfall jan-okt 2019, belopp i kr, Vård och omsorg inkl Kostenheten
Årsbudget Driftbudget Utfall Avvikelse Utfall inkl personalskuld Personalskuld

periodiserad Avvikelse
Text Jan 19- Dec 19 Jan 19 - Okt 19 Jan 19 - Okt 19 Jan 19 - Okt 19
Externa intäkter -61 857 000 -51 307 000 -57 635 838 6 328 838 6 328 838
Interna intäkter -2 273 000 -1 889 000 -1 989 839 100 839 100 839
Intäkter totalt -64 130 000 -53 196 000 -59 625 677 6 429 677 6 429 677

Personalkostn 467 517 000 391 465 000 407 857 666 -16 392 666 -10 561 807 -5 830 859
Lokalhyra 43 136 000 35 925 000 34 627 707 1 297 293 1 297 293
Kapitalkostnader 1 282 000 888 000 1 158 361 -270 361 -270 361
Övriga kostnader 126 095 000 105 338 000 107 679 632 -2 341 632 -2 341 632
Kostnader totalt 638 030 000 533 616 000 551 323 366 -17 707 366 -11 876 507

RESULTAT 573 900 000 480 420 000 491 697 689 -11 277 689 -5 446 830

Utfall jan-okt 2019, belopp i kr, Vård och omsorg exkl Kostenheten
Årsbudget Driftbudget Utfall Avvikelse Utfall inkl personalskuld

periodiserad Avvikelse
Text Jan 19- Dec 19 Jan 19 - Okt 19 Jan 19 - Okt 19 Jan 19 - Okt 19
Externa intäkter -52 984 000 -44 122 000 -50 989 194 6 867 194 6 867 194
Interna intäkter -2 237 000 -1 862 000 -1 913 609 51 609 51 609
Intäkter totalt -55 221 000 -45 984 000 -52 902 803 6 918 803 6 918 803

Personalkostnader 429 663 000 359 965 000 377 689 966 -17 724 966 -12 315 215 -5 409 751
Lokalhyra 34 492 000 28 727 000 27 968 795 758 205 758 205
Kapitalkostnader 1 045 000 867 000 1 116 383 -249 383 -249 383
Övriga kostnader 98 614 000 82 209 000 87 154 339 -4 945 339 -4 945 339
Kostnader totalt 563 814 000 471 768 000 493 929 483 -22 161 483 -16 751 732

RESULTAT 508 593 000 425 784 000 441 026 680 -15 242 680 -9 832 929

Utfall jan-Okt 2019, belopp i kr, Vård och omsorg Kostenheten
Årsbudget Driftbudget Utfall Avvikelse Utfall inkl personalskuld

periodiserad Avvikelse
Text Jan 19- Dec 19 Jan 19 - Okt 19 Jan 19 - Okt 19 Jan 19 - Okt 19
Externa intäkter -8 873 000 -7 185 000 -6 646 644 -538 356 -538 356
Interna intäkter -36 000 -27 000 -76 230 49 230 49 230
Intäkter totalt -8 909 000 -7 212 000 -6 722 874 -489 126 -489 126

Personalkostnader 37 854 000 31 500 000 30 167 700 1 332 300 1 753 408 -421 108
Lokalhyra 8 644 000 7 198 000 6 658 912 539 088 539 088
Kapitalkostnader 25 000 21 000 41 978 -20 978 -20 978
Övriga kostnader 27 693 000 23 129 000 20 525 293 2 603 707 2 603 707
Kostnader totalt 74 216 000 61 848 000 57 393 883 4 454 117 4 875 225

RESULTAT 65 307 000 54 636 000 50 671 009 3 964 991 4 386 099
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T Holm 2019-11-20

Utfall Okt 2019, belopp i kr, Vård och omsorg inkl Kostenheten Resultat

Årsbudget Driftbudget Utfall Avvikelse Utfall inkl personalskuld
periodiserad Avvikelse

Text Jan 19- Dec 19 Okt 19 -Okt 19 Okt 19 -Okt 19 okt 19 -okt 19
Externa intäkter -61 857 000 -5 128 000 -5 399 361 271 361 271 361
Interna intäkter -2 273 000 -186 000 -194 959 8 959 8 959
Intäkter totalt -64 130 000 -5 314 000 -5 594 320 280 320 280 320

Personalkostn 467 517 000 38 435 000 38 277 384 157 616 -4 824 536 -4 982 152
Lokalhyra 43 136 000 3 587 000 3 476 309 110 691 110 691
Kapitalkostnader 1 070 000 86 000 108 068 -22 068 -22 068
Övriga kostnader 126 307 000 10 367 000 9 187 969 1 179 031 1 179 031
Kostnader totalt 638 030 000 52 475 000 51 049 730 1 425 270 -3 556 882

RESULTAT 573 900 000 47 161 000 45 455 410 1 705 590 -3 276 562 

Utfall Okt  2019, belopp i kr, Vård och omsorg exkl Kostenheten Resultat

Årsbudget Driftbudget Utfall Avvikelse Utfall inkl personalskuld
periodiserad Avvikelse

Text Jan 19- Dec 19 Okt 19 -Okt 19 Okt 19 -Okt 19 okt 19 -okt 19
Externa intäkter -52 984 000 -4 410 000 -4 680 662 270 662 270 662
Interna intäkter -2 237 000 -184 000 -192 122 8 122 8 122
Intäkter totalt -55 221 000 -4 594 000 -4 872 784 278 784 278 784

Personalkostnader 429 663 000 35 257 000 35 232 399 24 601 -4 635 120 -4 659 721
Lokalhyra 34 492 000 2 871 000 2 814 389 56 611 56 611
Kapitalkostnader 1 045 000 84 000 102 991 -18 991 -18 991
Övriga kostnader 98 614 000 8 145 000 6 965 133 1 179 867 1 179 867
Kostnader totalt 563 814 000 46 357 000 45 114 912 1 242 088 -3 417 633

RESULTAT 508 593 000 41 763 000 40 242 128 1 520 872 -3 138 849 

Utfall Okt 2019, belopp i kr, Vård och omsorg KostenhetenResultat Resultat
Årsbudget Driftbudget Utfall Avvikelse Utfall inkl personalskuld

periodiserad Avvikelse
Text Jan 19- Dec 19 Okt 19 -Okt 19 Okt 19 -Okt 19 okt 19 -okt 19
Externa intäkter -8 873 000 -718 000 -718 699 699 699
Interna intäkter -36 000 -2 000 -2 837 837 837
Intäkter totalt -8 909 000 -720 000 -721 536 1 536 1 536

Personalkostnader 37 854 000 3 178 000 3 044 985 133 015 -189 416 -322 431
Lokalhyra 8 644 000 716 000 661 920 54 080 54 080
Kapitalkostnader 25 000 2 000 5 077 -3 077 -3 077
Övriga kostnader 27 693 000 2 222 000 2 222 836 -836 -836
Kostnader totalt 74 216 000 6 118 000 5 934 818 183 182 -139 249

RESULTAT 65 307 000 5 398 000 5 213 282 184 718 -137 713 
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Ludvika kommun
Hemsida
www.ludvika.se

E-post
info@ludvika.se

Organisationsnr
212000-2270

Postadress
771 82 Ludvika

Besöksadress
Dan Anderssons gata 1
771 31 Ludvika

Telefon
0240-860 00

Fax
0240-866 87

Bankgiro
467-5088

 INFORMATION
Sida

1(1)
Datum

2019-11-07

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

Handlingar skickas ut senare eller delas ut på 
sammanträdet
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-11-14

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 63 Dnr 2019/35

Yttrande. Motion - Utöka platserna på äldreboenden - 
tvinga inte äldre till isolering i hemmen

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

motionen

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lämna nedanstående yttrande 
till Kommunfullmäktige

Beskrivning av ärendet
Antalet äldre har inte ökat i Ludvika de senaste åren, och det kommer att dröja 
fram till 2025 innan vi ser en ökning igen.
Sedan 2017 har äldreboendena i kommunen tillsammans haft i genomsnitt cirka
20 tomma äldreboendeplatser per månad. Det motsvarar bara i uteblivna hyror 
cirka 1,5 miljoner per år. Under samma tidsperiod har antalet äldre med 
hemtjänst i eget boende varit på en konstant nivå. 
En fråga som bör ställas är om dagens äldreboenden i standard, innehåll och 
utförande kommer motsvara de behov som efter 2025 kommer ställas på 
verksamheten från de äldre själva. Vi behöver med all sannolikhet förändra och 
utveckla den verksamhet vi har idag för att möta nyare krav och behov efter 
2030.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad den 23 oktober 2019

2. Motion - Utöka platserna på äldreboenden - tvinga inte äldre till 
isolering i hemmen från Kommunistiska Partiet Ludvika

______

Beslut skickas till
Vård- och omsorgsnämnden
Akt
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TJÄNSTESKRIVELSE
Sida

1(4)
Datum

2019-10-23
Diarienummer

2019.35      

Avdelning
Cathrine Flodström Backlund, 
cathrine.flodstrombacklund@ludvika.se 

Vård- och omsorgsnämnden

Utöka platserna på äldreboenden – tvinga inte äldre 
till isolering i hemmet

Förslag till beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att avslå 

motionen. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lämna nedanstående 
yttrande till Kommunfullmäktige.

Sammanfattning
Antalet äldre har inte ökat i Ludvika de senaste åren, och det kommer att dröja 
fram till 2025 innan vi ser en ökning igen.
Sedan 2017 har äldreboendena i kommunen tillsammans haft i genomsnitt cirka
20 tomma äldreboendeplatser per månad. Det motsvarar bara i uteblivna hyror 
cirka 1,5 miljoner per år. Under samma tidsperiod har antalet äldre med 
hemtjänst i eget boende varit på en konstant nivå. 
En fråga som bör ställas är om dagens äldreboenden i standard, innehåll och 
utförande kommer motsvara de behov som efter 2025 kommer ställas på 
verksamheten från de äldre själva. Vi behöver med all sannolikhet förändra och 
utveckla den verksamhet vi har idag för att möta nyare krav och behov efter 
2030.

Beskrivning av ärendet
Karl Gustav Nilsson, Kommunistiska Partiet Ludvika, föreslår i motion daterad 
2018-11-25 att kommunfullmäktige ska besluta att utöka antalet vårdplatser på 
äldreboendena.

Motionen beskriver att befolkningen i Ludvika ökar snabbare och att antalet 
äldre blir allt fler. Ett konstaterande i motionen är därför att med en ökad andel 
äldre i befolkningen bör antalet äldreboenden och mängden vård öka, inte 
minska. Kommunistiska partiet Ludvika menar att vi bör återskapa en värdig 
och human äldrevård i kommunen där de äldre lever i ett socialt sammanhang 
istället för att vara isolerade i sina hem.
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Ludvika kommun
Datum

2019-10-23
Diarienummer

2019.35 Dnr 
Sida

2(4)

Äldreboendekris i Sveriges kommuner?
I drygt tio år har SKL, Sveriges kommuner och landsting, följt hur lång tid det 
tar från ansökan om särskilt boende till erbjudande om plats. Där syns ingen 
större skillnad över tid. År 2007 var den genomsnittliga väntetiden 55 dagar. År 
2018 var genomsnittet 53 dagar – och detta trots fler äldre och färre platser. I 
Ludvika var denna tid 12 dagar 2018.

Inte heller hos IVO, Inspektionen för vård och omsorg, syns tecken på att 
tiden för att få en plats har ökat. IVO tar in uppgifter om alla beslut där den 
äldre fått vänta mer än 3 månader från beslut till erbjuden plats. År 2014 rörde 
det 4 591 personer. År 2018 minskade antalet till 4 300 personer. Av dessa är 
det 40 procent som tackat nej till det erbjudande de fått. I Ludvika var det 6 
personer som väntat mer än tre månader under år 2018, samtliga väntade med 
anledning av att de tackat nej till det erbjudande som de fått. Under 2019, 
januari till september har 4 personer väntat över 3 månader och tackat nej till 
erbjudande om äldreboende och 1 person har väntat över tre månader med 
anledning av att ledigt demensboende inte kunnat erbjudas inom 3 månader 
utan först efter 4 månader. 

Möjligheterna att få komma till ett äldreboende verkar alltså inte ha försämrats i 
Sverige. Det finns förstås röster som säger att det blivit svårare att få ett beslut 
om särskilt boende, men det finns inga undersökningar som styrker att det är 
så.

Hur går det här ihop?
En förklaring är att möjligheterna att ge stöd i hemmet har förbättras väsentligt 
under 2000-talet. Utöver hemtjänst och hemsjukvård dagtid kan äldre med 
omfattande behov få hjälp dygnet runt i sitt egna hem. 

En annan faktor är den medicinska utvecklingen. Det som tidigare ledde till 
omfattande funktionshinder kan idag behandlas. Stroke och hjärtinfarkter har 
halverats och moderna behandlingar gör att de som ändå drabbas kan fortsätta 
leva ett aktivt liv. Äldre som lever med flera sjukdomar som KOL, hjärtsvikt, 
diabetes och genomgången cancerbehandling kan idag få god vård hemma.

En tredje förklaring kan vara så enkel att de flesta äldre vill bo kvar hemma. Vår 
uppgift är att stödja det, men också att erbjuda äldreboende när detta inte är 
möjligt. Dagens äldreboenden är till för de med omfattande hjälpbehov och de 
äldre som behöver stöd att bryta ensamhet och skapa sociala kontakter. Men 
för de sistnämnda är det en annan form av boende, som t ex seniorboende utan 
biståndsbedömning, som är ett alternativ som de äldre själva efterfrågar idag. 

Det är helt klart att vi idag behöver vidga våra perspektiv. Av dagens debatt i 
Sverige kan man tro att äldreomsorgens kvalitet bara hänger på antalet särskilda 
boenden. Men det handlar lika mycket om att utveckla omsorgen i det egna 
hemmet – och stödja våra äldre att leva ett tryggt liv där, så länge de själva vill 
och kan.
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Ludvika kommun
Datum

2019-10-23
Diarienummer

2019.35 Dnr 
Sida

3(4)

I en färsk befolkningsprognos för Ludvika, levererad av SCB i maj 2019, ser vi 
att årets prognos ger en långsammare ökning av befolkningen än tidigare 
prognoser. Det har sin orsak i lägre invandring nu och de närmaste 5 åren samt 
ett något lägre barnafödande.

För äldre, personer över 65 år, visar prognosen att det de närmaste åren sker en 
minskning i antal för att sedan öka igen efter 2025.  

Hur hög andel av Ludvikas äldre bor idag i särskilt boende jämfört med andra 
kommuner? 

Andel av 
befolkningen 80 år 
och äldre

Andel 80 år och 
äldre med hemtjänst

Andel 80 år och 
äldre i särskilt 
boende

Min-max, riket 2,7 - 10,6 3,4 - 15,6 0,5 - 8,6
Riket 5,1 8,4 4,2
Ludvika 6,7 12,8 5,0
Borlänge 5,2 12,0 3,7
Smedjebacken 6,0 7,3 1,6
Avesta 6,5 7,8 4,3
Älvdalen 7,6 8,2 3,9

Källa: Kolada

Bilden visar att vi har en hög andel äldre i särskilt boende jämfört med andra. 
Boverkets årliga rapport visar att i Sverige finns idag 19 kommuner med 
överskott på äldreboenden, varav Ludvika är en. 

Både äldreboendeplatser och äldre med hemtjänst har sedan 2012 varit i samma 
nivå. Ludvika har idag 339 äldreboendeplatser och cirka 800 äldre som har 
hemtjänst i sitt eget boende.

Antalet äldreboendeplatser har knappats förändrats något under årens lopp. 
Mellan åren 2012-2015 skedde en minskning med 20 platser, och under 2019 
har 56 äldre lägenheter omvandlats från servicelägenheter till seniorboende utan 
biståndsbedömning. Dessa åtgärder har inte räckt utan under åren 2017-2018 
har i genomsnitt funnits 28 tomma äldreboendeplatser varje månad. Hittills 
under 2019 har det i genomsnitt funnits 23 tomma platser varje månad. En tom 
plats kostar mellan 2 358 kronor till 6 345 kronor i uteblivna hyror per månad.

Vad behöver vi göra i Ludvika? 
I det korta perspektivet behöver vi anpassa antalet äldreboendeplatser till det 
behov vi ser idag. Där behovet av demensboende är större än andra 
äldreboendeplatser. 
Där dagens äldreboenden, som är byggda från 1900-talet andra hälft fram till 
dess slut, med största sannolikhet inte kommer att motsvara de äldres behov 
om 15 år och därför behöver både en utseendemässig men inte minst 
innehållsmässig utveckling ske. 

Vi ser ett ökat behov av demensplatser, men även äldreboende för personer i 
livets slut. Därutöver har vi en grupp äldre med komplexa behov som kräver 
specifik omvårdnad som måste vara individuellt anpassad för var och en. 
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Ludvika kommun
Datum

2019-10-23
Diarienummer

2019.35 Dnr 
Sida

4(4)

I det långa perspektivet behövs en äldreboendeplan tas fram och fastställas av 
vård- och omsorgsnämnden, så att det är tydligt och klart i god tid hur och när 
äldreboenden behöver minskas, ökas eller förändras på annat sätt.

 
Eva Björsland
Förvaltningschef

Cathrine Flodström Backlund
Verksamhetsutvecklare

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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From:                                 vicktoria.sjostrom@ludvika.se
Sent:                                  Thu, 17 Jan 2019 06:02:55 +0000
To:                                      VOO Brevlåda vård & omsorg
Subject:                             [2018/477] Svar på motion - Utöka platserna på äldreboenden - tvinga inte äldre 
till isolering i hemmen
Attachments:                   Motion - Utöka platserna på äldreboenden - tvinga inte äldre till isolering i 
hemmen.pdf

REMISS

 

Ärende: Svar på motion - Utöka platserna på äldreboenden

 

Ärendet överlämnas för yttrande av nämnden

Handlingarna bifogas detta meddelande

Om handlingarna önskas på annat sätt är det bara säga till.

 

Senaste datum för yttrande 17 april 2019

 

Med vänlig hälsning

Registrator

Stadshuset

Ludvika kommun
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-11-14

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 64 Dnr 2019/2

Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal 
beslut om bistånd som inte har verkställts till och 
med den 31 oktober 2019

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 2019.
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          2(2)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Statistikrapport den 31 oktober 2019

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 6

 Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader.

Beslut om Antal
LSS – gruppbostad 4

Äldreboende - demens 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)

LSS – 
gruppbostad

2018-06-15  506 M 1

LSS – 
gruppbostad

2018-08-23  437 M 1

LSS – 
gruppbostad

2018-10-04  395 K 1

Äldreboende – 
demens

2019-06-20  133 K 1

LSS – 
gruppbostad

2019-07-01 123 M 1

Äldreboende – 
demens

2019-07-12  111 K 1

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad den 1 november 2019.

______

Beslut skickas till
Vård- och omsorgsnämnden
Akt
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TJÄNSTESKRIVELSE
Sida

1(2)
Datum

2019-11-01
Diarienummer

VON  2019/2

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 oktober 2019

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 oktober 2019.
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Ludvika kommun
Datum

2019-10-01
Diarienummer

VON 2019/2
Sida

2(2)

Statistikrapport den 31 oktober 2019

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 6

 Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader.

Beslut om Antal
LSS – gruppbostad 4

Äldreboende - demens 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)

LSS – 
gruppbostad

2018-06-15  506 M 1

LSS – 
gruppbostad

2018-08-23  437 M 1

LSS – 
gruppbostad

2018-10-04  395 K 1

Äldreboende – 
demens

2019-06-20  133 K 1

LSS – 
gruppbostad

2019-07-01 123 M 1

Äldreboende – 
demens

2019-07-12  111 K 1

Eva Björsland
Förvaltningschef

Cathrine Flodström Backlund
Verksamhetsutvecklare

Beslut skickas till
Kommunfullmäktige
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-11-14

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 65 Dnr 2019/92

Sjukfrånvaro 2019

Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen för september i 2019

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 2017 och 2018.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad den 29 oktober 2019

2. Stapeldiagram 

______

Beslut skickas till
Vård- och omsorgsnämnden
Akt
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TJÄNSTESKRIVELSE
Sida

1(1)
Datum

2019-10-29
Diarienummer

VON  2019/92

Vård- och omsorgsförvaltningen
Åsa Engberg  

Vård- och omsorgsnämnden

Månadsrapport om sjukfrånvaron för vård- och 
omsorgsförvaltningen september 2019

Förvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen för september i 2019

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 2017 och 2018.

Eva Björsland
Förvaltningschef

Bilagor
1. Diagram för september 2019

Beslut skickas till
Akt 
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2019-11-20Sida 1

VoO Sjukfrånvaro 2017, 2018 tom sept 2019 

Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-11-14

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 66 Dnr 2019/325

Sammanträdesplan 2020

Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden fastställer sammanträdesdagarna för 2020,
med tillägget om heldagar

Beskrivning av ärendet
Förslag på sammanträdesdatum för nämnden, arbetsutskott och beredning för 
2020.

Beredning kl 13.00 AU kl. 13.00 Nämnd kl 14.15*

2019-12-02 2019-12-11 2019-12-18

2020-01-27 2020-02-12 2020-02-26

2020-02-24 2020-03-11 2020-03-25*

2020-03-30 2020-04-15 2020-04-29

2020-04-27 2020-05-13 2020-05-27*

2020-05-25 2020-06-10 2020-06-17

2020-08-24 2020-09-09 2020-09-23*

2020-10-26 2020-11-11 2020-11-25*

2020-11-23 2020-12-09 2020-12-16
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          2(2)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Gruppmöten innan nämnden börjar kl 13.15
* Heldagar

Beslutsunderlag
1. Förslag på sammanträdesplan 2020

Behandling
Ordförande kompletterar med information om heldagar.

______

Beslut skickas till
Vård- och omsorgsnämnden
Akt

32



Ludvika kommun
Hemsida

www.ludvika.se
E-post

vard.omsorg@ludvika.se
Organisationsnr

212000-2270
Postadress

771 82 Ludvika
Besöksadress

Biskopsvägen 10
771 51 Ludvika

Telefon

0240-860 00
Fax

0240-868 99
Bankgiro

467-5088
PlusGiro

12 45 30-7

ÅRSAGENDA Sida

1(1)
Datum

2019-10-29      

Vård- och omsorgs sammanträdesplan 2020

*Gruppmöten innan nämnden börjar kl 13.15

Beredning kl 13.00 AU kl. 13.00 Nämnd kl 14.15*

2019-12-02 2019-12-11 2019-12-18

2020-01-27 2020-02-12 2020-02-26

2020-02-24 2020-03-11 2020-03-25

2020-03-30 2020-04-15 2020-04-29

2020-04-27 2020-05-13 2020-05-27

2020-05-25 2020-06-10 2020-06-17

2020-08-24 2020-09-09 2020-09-23

2020-10-26 2020-11-11 2020-11-25

2020-11-23 2020-12-09 2020-12-16
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Ludvika kommun
Hemsida

www.ludvika.se
E-post

vard.omsorg@ludvika.se
Organisationsnr

212000-2270
Postadress

771 82 Ludvika
Besöksadress

Biskopsvägen 10
771 51 Ludvika

Telefon

0240-860 00
Fax

0240-868 99
Bankgiro

467-5088
PlusGiro

12 45 30-7

     

Vård- och omsorgsförvaltningen

Information från förvaltningen
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Ludvika kommun
Hemsida

www.ludvika.se
E-post

vard.omsorg@ludvika.se
Organisationsnr

212000-2270
Postadress

771 82 Ludvika
Besöksadress

Biskopsvägen 10
771 51 Ludvika

Telefon

0240-860 00
Fax

0240-868 99
Bankgiro

467-5088
PlusGiro

12 45 30-7

     

Vård- och omsorgsförvaltningen

Information från nämndens ordförande
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Ludvika kommun
Hemsida
www.ludvika.se

E-post
info@ludvika.se

Organisationsnr
212000-2270

Postadress
771 82 Ludvika

Besöksadress
Dan Anderssons gata 1
771 31 Ludvika

Telefon
0240-860 00

Fax
0240-866 87

Bankgiro
467-5088

DELEGATIONSBESLUT
Sida

1(2)
Datum

2019-11-20
Diarienummer

VON 2019/6

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 2019-11-14 § 61-68
Enskilda ärenden 2019-11-14 § 25

2. Biståndsbeslut
2019-10-01—2019-10-30

3. Förvaltningschef
Kurser

  - Informationsträff om nya reglementet för färd- och riksfärdtjänst
  - Samverkan vid utskrivning
  - Att skriva delegationsbeslut

4. Områdeschef 
- Fördelning av arbetsuppgifter inom arbetsmiljöområdet/retur

- Förordnanden

5. Områdeschefer och enhetschefer
Ledighetsansökan

- enskild angelägenhet

- tjänstledighet

- fackligt/politiskt förtroendeuppdrag

- önskad sysselsättningsgrad 

6. Övriga
 -   Utlämnande av allmän handling

7. Anställningsavtal
 - 65 stycken
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Ludvika kommun
Datum

2019-11-20
Diarienummer

VON 2019/6 
Sida

2(2)

8. Fonder
Inga aktuella 

___________

Beslutet lämnas till
Akt
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TJÄNSTESKRIVELSE
Sida

1(2)
Datum

2019-11-20
Diarienummer

VON  2019/7

Vård- och omsorgsförvaltningen
Åsa Engberg, 0240- 86685

Vård- och omsorgsnämnden

Redovisning av  meddelanden 

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelandena.

1. VON 2019/208
Förordnande av tf förvaltningschef 

2. VON 2019/402
Fastställande av plan för kommunövergripande intern kontroll år 2020

3. VON 2019/206
Dom –Förvaltningsrätten 2019-10-21 

4. VON 2019/396
Överklagan från Folkmakten - § 81 Strukturplansåtgärder 2020

5. VON 2019/325
Fastställande av sammanträdesplan 2020 frö kommunstyrelsen, dess 
utskott och fullmäktige

6. VON 2019/404
Antagande av riktlinjer för kommunstyrelsens verksamhetsbidrag och 
jubileumsbidrag för föreningar

7. VON 2019/403
Godkännande av slutrapporten ”Effektivisering av 
fastighetorganisationerna i Ludvika Kommun” och uppdrag att jobba 
vidare med de åtgärder som lyfts i rapporten 

8. VON 2019/401
Rapportering av målaktiviteter och ekonomi, uppföljningstillfälle 3, år 
2019

9. VON 2019/408
IVO- Meddelande om tillsyn och inspektion 

10. VON 2018/167
JO- Beslut 

11. VON 2018/267
Dom - Kammarrätten 

12. VON 2019/396, 413, 415, 417
Delbeslut- Förvaltningsrätten 2019-11-11
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Ludvika kommun
Datum

2019-11-20
Diarienummer

VON 2019/7
Sida

2(2)

13. VON 2019/396,415
Delbeslut – Förvaltningsrätten 2019-11-15

Beslut skickas till
Akt 
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