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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

2019-09-18 

Vård- och omsorgsnämnden 

§ 65 Dnr 2019/3 

Budgetuppföljning 2019 

Beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna budget-

uppföljningen för perioden januari-juni 2019 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna budget-
uppföljningen för perioden januari-juli 2019 

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

Beskrivning av ärendet 

Budgetuppföljning januari - juni 

Resultat 
I redovisningen för perioden januari-juni visar förvaltningen ett redovisat 
underskott på netto 19 989 tkr. Resultat exkl personalskuld är ett underskott på 
13 526 tkr. 

Intäkter 
Periodens intäkter visar ett plus mot budget på 3 407 tkr. I redovisningen finns 
förväntad assistansersättning från försäkringskassan med som intäkt 
motsvarande ca 5 600 tkr. Även förväntade avgifter och taxor för juni månad är 
med i redovisningen. 

Kostnader 
Periodens kostnader överskrider budget med 23 396 tkr. I redovisningen finns 
förväntade kostnader för externa placeringar på ca 1 800 tkr och 
assistansersättningens 20 första timmar till försäkringskassan på ca 2 900 tkr 
med. 
Överskridandet finns i sin helhet inom lönekostnader med 18 654 tkr och 
kostnader för sjuksköterskor från bemanningsföretag motsvarande 6 043 tkr. 
För perioden januari till juni är det redovisat en kostnad på 6 463 tkr avseende 
personalskuldförändringen.  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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______ 

2(2) 

Budgetuppföljning januari -  juli 

Resultat juli 
I redovisningen för perioden januari-juli visar förvaltningen ett redovisat 
underskott på netto 6 037 tkr. Resultat exkl personalskuld är ett underskott på 
11 976 tkr. För perioden januari till juli är det redovisat en positiv 
kostnadsförändring på 5 939 tkr avseende personalskuldförändringen.  

Intäkter juli 
Periodens intäkter visar ett plus mot budget på 5 132 tkr. I redovisningen finns 
förväntad assistansersättning från försäkringskassan med som intäkt 
motsvarande ca 5 202 tkr. Även förväntade avgifter och taxor för juni månad är 
med i redovisningen. 

Kostnader juli 
Periodens kostnader överskrider budget med 17 108 tkr. I redovisningen finns 
förväntade kostnader för externa placeringar på ca 902 tkr och 
assistansersättningens 20 förstatimmar till försäkringskassan på ca 2 900 tkr 
med. 
Överskridandet finns i sin helhet inom lönekostnader med 14 139 tkr och 
kostnader för sjuksköterskor från bemanningsföretag motsvarande 6 624 tkr. 
För perioden januari till juli är det redovisat en positiv kostnadsförändring på 5 
939 tkr avseende personalskuldförändringen. 
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 
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 visades sig att förvaltningen inte förberett sig 
under 2018 med tillräckliga åtgärder för att anpassa verksamheten till den 
budget som skulle gälla under 2019. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 5 juli 2019. 

2. Tjänsteskrivelse daterad den 23 augusti 2019. 

3. § 39 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2019-09-04. 

Beslut skickas till 
Akt 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

2019-09-18 

Vård- och omsorgsnämnden 

§ 67 Dnr 2019/127 

Taxor och avgifter 

Beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag på 

avgifter och taxor 2020.  

2. Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige anta 
förvaltningens förslag till avgifter och taxor 2020 för äldre samt 
personer med funktionsnedsättning. 

Beskrivning av ärendet 
Förslaget till avgifterna för 2020 följer prisbasbeloppets förändring, 
förändringar enligt konsumentverkets beräkningar, Region Dalarnas taxa, 
självkostnadspriser och Socialstyrelsens rekommendationer. 

Inför 2020 föreslås att avgifterna för trygghetslarm, serviceavgift, 
korttidsvistelse och dagverksamhet beräknas utifrån skälig nivå av 
prisbasbeloppet och konsumentverkets beräkningar för kost. En höjning av 
portionspriset för en kvällsmåltid föreslås till lika nivå som lunchpriset på 
särskilt boende med hemtjänst. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 9 september 2019. 

2. § 41 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2019-09-04. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktig 
Akt 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

2019-09-18 

Vård- och omsorgsnämnden 

§ 68 Dnr 2019/29 

Motion - Livsmiljö 

Beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå 

motionen 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lämna tjänsteskrivelse, daterad 
2019-08-20,  som yttrande på motionen till kommunfullmäktige 

Beskrivning av ärendet 
Fredrik Trygg, Sverigedemokraterna, föreslår i motion 

1. att andelen ekologiska och /eller närproducerade livsmedel i 
kommunorganisationen år 2019 ska ha målvärde 45% och för år 2020 
målvärde 60%. 

2. att chefen för kostorganisationen i Ludvika kommun ges mandat att 
bestämma procentfördelningen mellan ekologiska och närproducerade 
livsmedel utifrån säsong, pris och tillgång. 

I Ludvika kommun under målet ”En miljövänlig kommun” mäts andel 
ekologiska livsmedel som används i kommunens kostorganisation. Vård- och 
omsorgsnämnden har i sitt resultatmått under 2019 att minst 45% av 
livsmedlen ska vara ekologiska och/eller närodlade. Vård- och 
omsorgsnämnden följde sin plan till 80% vid rapporteringstillfälle 2, per 31 maj 
2019. Detta inkluderar att ekologiska livsmedel utvidgats till att omfatta även 
närodlade livsmedel i måluppfyllelsen. 

Kostchefen föreslår inför varje år den procentsats som ska eftersträvas att 
uppnå och som är möjlig utifrån de upphandlingar som sker. Förvaltningen 
anser det viktigt att mål och mått överensstämmer med de förutsättningar som 
finns att nå dessa. Om miljömålen är bredare och flexiblare och ett effektivt 
arbete sker med säsongsanpassade råvaror så ger det effekter i form av 
minskade kostnader för råvaror samtidigt som det förbättrar livsmiljön. 

Vård- och omsorgsförvaltningen anser att motionen är tillgodosedd då det 
redan finns resultatmått som omfattar både ekologiska och närodlade livsmedel 
som kostchefen i sin organisation kan påverka gällande procentfördelning. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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2(2) 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 20 augusti 2019. 

2. Motion Fredrik Trygg SD. 

3. § 42 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2019-09-04. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Akt 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

2019-09-18 

Vård- och omsorgsnämnden 

§ 69 Dnr 2019/30 

Motion - Sex timmars arbetsdag med bibehållen lön 
inom äldrevården 

Beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå 

motionen 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lämna tjänsteskrivelse, daterad 
2019-07-03,  som yttrande på motionen till kommunfullmäktige 

Beskrivning av ärendet 
Karl Gustav Nilsson, Kommunistiska Partiet föreslår i motion, daterad 25 
november 2018,  att kommunfullmäktige beslutar att på prov införa 6-timmars 
arbetsdag med bibehållen lön inom äldrevården.  

Ludvika kommun arbetar för att anställda i högre utsträckning ska arbeta heltid 
enligt huvudöverenskommelsen 2016 mellan Sveriges kommuner och landsting 
och fackförbundet Kommunal. 

6-timmars arbetsdag innebär att vård- och omsorgsförvaltningen måste anställa 
ytterligare personal då verksamheten bedrivs dygnet runt. 

6-timmars arbetsdag med bibehållen lön innebär ökade lönekostnader eftersom  
ytterligare personal måste anställas. 

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår att motionen avslås. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelsen daterad den 3 juli 2019 

2. Motion från Karl Gustav Nilsson, Kommunistiska Partiet 

3. § 43 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2019-09-04. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 
Akt 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

2019-09-18 

Vård- och omsorgsnämnden 

§ 70 Dnr 2019/31 

Motion - Garantera sammanhängande arbetstid inom 
äldrevården 

Beslut 
1. Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att avslå 

motionen 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lämna tjänsteskrivelse, daterad 
2019-07-03,  som yttrande på motionen till kommunfullmäktige 

Beskrivning av ärendet 
Karl Gustav Nilsson, Kommunistiska Partiet föreslår i motion , daterad 25 
november 2018, att fullmäktige beslutar om att anställningsformerna inom 
vård- och omsorg inte ska innefatta delade turer.. 

Vård- och omsorgsnämnden har i uppdrag av Sveriges kommuner och 
landsting och fackförbundet Kommunal att sträva efter sammanhållen arbetstid 
om det är möjligt utifrån verksamhetens behov. 

Inom vård- och omsorgsförvaltningen tillämpas individuell arbetstidsplanering, 
vilket innebär att alla anställda har möjlighet att påverka sin arbetstid genom att 
inte lägga delade turer så ofta. 

Vård- och omsorgsförvaltningen skulle få en ökad kostnad om delade turer tas 
bort då ytterligare personal måste anställas. 

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår att motionen avslås. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 3 juli 2019. 

2. Motion från Karl Gustav Nilsson, Kommunistiska partiet 

3. § 44 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2019-09-04. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Akt 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



11

 

 

 

 

 

  

 
 

 

______ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

2019-09-18 

Vård- och omsorgsnämnden 

§ 71 Dnr 2019/32 

Motion - Återinför sjuksköterskebemanning på 
äldreboendena 

Beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå 

motionen 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lämna tjänsteskrivelse daterad, 
2019-08-15 , som yttrande till Kommunfullmäktige 

Beskrivning av ärendet 
Karl Gustav Nilsson, Kommunistiska Partiet i Ludvika föreslår i motion, 
daterad 25 november 2018, att återinföra sjuksköterskebemanning på 
äldreboendena. 
2017 skedde en omorganisation för sjuksköterskorna då förvaltningen såg en 
ojämn fördelning av sjuksköterskeresurser och behövde skapa en hållbar 
struktur. 
Sjuksköterskeresurser behöver användas på ett optimalt sätt för att ge 
kommuninvånarna den hälso- och sjukvård de behöver och för att klara det 
totala hälso- och sjukvårdsuppdraget. 

Vård- och omsorgsförvaltningen anser att motionen är tillgodosedd då de 
sjuksköterskeresurser som finns fördelas utifrån behov där deras kompetens  
som legitimerade sjuksköterskor bäst behövs, oavsett boendeform. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 15 augusti 2019. 

2. Motion från Karl Gustav Nilsson, Kommunistiska Partiet 

3. § 45 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2019-09-04. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Akt 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

2019-09-18 

Vård- och omsorgsnämnden 

§ 72 Dnr 2019/34 

Motion - Återetablera ett korttidsboende 

Beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå 

motionen. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lämna tjänsteskrivelse, daterad 
2019-04-24,  som yttrande på motionen till kommunfullmäktige 

Beskrivning av ärendet 
Karl Gustav Nilsson, Kommunistiska partiet yrkar i motion, daterad 25 
november 2018, att kommunen ska återetablera ett korttidsboende. 
Samverkan med Region Dalarna sker enligt ”Lagen om samverkan för trygg 
och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård”. Därtill följs också den 
överenskommelse som tecknats mellan Region Dalarna och Dalarnas 
kommuner. Korttidsboende är ingen lagstadgad insats, vad som krävs enligt 
lagstiftningen är att en kommun ska ha verksamhet för avlösning av närstående 
och växelvård. Ludvika kommuns vård- och omsorgsförvaltning erbjuder 
sådana korttidsplatser. 

Vård och omsorgsförvaltningen föreslår att motionen avslås. 

Beslutsunderlag 
1. ´Tjänsteskrivelse daterad den 24 april 2019. 

2. Motion från Karl Gustav Nilsson Kommunistiska partiet. 

3. § 46 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2019-09-04. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Akt 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

2019-09-18 

Vård- och omsorgsnämnden 

§ 73 Dnr 2019/257 

Yttrande - Granskning av rekryteringsprocessen och 
chefsförsörjningen, 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämndens överlämnar yttrandet daterat den 4 september 
2019 som nämndens yttrande till kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ludvika kommun har PwC 
genomfört en granskning av kommunens rekryteringsprocess och 
chefsförsörjning. 

Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen och nämnderna 
inte har säkerställt en ändamålsenlig rekryteringsprocess och chefsförsörjning. 

Granskningen påvisar att det finns ett pågående förändrings- och 
utvecklingsarbete i kommunen kring att utveckla HR-relaterade processer och 
att det finns en samsyn kring de identifierade bristerna och att det finns en vilja 
och ambition om att åtgärda dessa. 

Granskningen lämnar följande rekommendationer till kommunstyrelsen samt i 
tillämpliga delar av nämnderna: 

- Säkerställa en tydlig och enhetlig rekryteringsprocess innefattande en 
tydlig roll- och ansvarsfördelning och gränssnitt mellan personalenheten 
och förvaltningarna. Det finns ett behov av att tydliggöra och 
kommunicera vilket stöd personalenheten erbjuder, samt säkerställa att 
detta stöd överensstämmer med det stöd som cheferna är i behov av. 

- Revidera och gör en översyn av befintliga riktlinjer och rutiner för 
rekryteringsprocessen, så att de är aktuella och bidrar till en effektivare 
rekryteringsprocess. 

- Säkerställa att rutinen för hantering av personalhandlingar efterlevs. 

- Säkerställa att systematiska uppföljningar och utvärderingar av 
rekryteringsarbetet görs. 

- Säkerställa en fungerande chefsintroduktion för nya chefer, på såväl 
kommunövergripande nivå som inom respektive förvaltning och 
verksamhet. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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______ 

2(2) 

- Säkerställa att det finns tillräckliga verktyg för att bibehålla och utveckla 
chefer och ledare i kommunen, samt att det finns kännedom om dessa 
verktyg i hela organisationen. 

Förvaltningens synpunkter 
Förvaltningen instämmer i samtliga punkter och ser positivt på att dessa 
processer tydliggörs i de olika delar som granskningen lyfter fram. 

Systematisk uppföljning och utvärdering av rekryteringsarbetet och 
rekryteringsprocesserna är en förutsättning för att lyckas med att attrahera, 
rekrytera och behålla duktiga chefer och ledare i framtiden. 

- Att kommunens övergripande processer är tydliga och förankrade är 
viktigt i förvaltningens fortsatta arbete med processerna i den egna 
verksamheten. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 4 september 2019. 

2. § 50 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2019-09-04. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akt 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(4) 

2019-09-18 

Vård- och omsorgsnämnden 

§ 74 Dnr 2019/2 

Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal 
beslut om bistånd som inte har verkställts juni, juli 
och augusti 2019 

Beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden tar del av och godkänner förvaltningens 

rapporter och översänder rapporterna 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. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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2(4) 

Statistikrapport den 30 juni 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 

3 1 2 3

 Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader. 

Beslut om Antal 
LSS – gruppbostad 3 

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  383 M 1 

LSS – 
gruppbostad 

2018-08-23  314 M 1 

LSS – 
gruppbostad 

2018-10-04  272 K 1 

Statistikrapport den 31 juli 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 

3 1 2 3

 Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader. 

Beslut om Antal 
LSS – gruppbostad 3 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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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  414 M 1 

LSS – 
gruppbostad 

2018-08-23  345 M 1 

LSS – 
gruppbostad 

2018-10-04  303 K 1 

Statistikrapport den 31 augusti 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 

5 2 3 3

 Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader. 

Beslut om Antal 
LSS – gruppbostad 3 

Äldreboende - demens 2 

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

Beslut om Besluts- Antal Kvinna Tackat nej till 
datum  dagar eller erbjuden plats (1) 

man Resursbrist (2) 
Annat (3) 

LSS – 2018-06-15  445 M 1 
gruppbostad 

LSS – 2018-08-23  376 M 1 
gruppbostad 

LSS – 2018-10-04  334 K 1 
gruppbostad 

Äldreboende – 2019-05-17 106 K 2 
demens 

Äldreboende - 2019-05-24  99 M 2 
demens 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 1 juli 2019 

2. Tjänsteskrivelse daterad den 5 augusti 2019. 

3. Tjänsteskrivelse daterad den 2 September 2019. 

4. § 47 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2019-09-04. 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
Akt 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

2019-09-18 

Vård- och omsorgsnämnden 

§ 75 Dnr 2019/92 

Sjukfrånvaro maj, juni och juli 2019 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen för maj, juni och juli 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 26 augusti 2019. 

2. § 48 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2019-09-04. 

Beslut skickas till 
Akt 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

2019-09-18 

Vård- och omsorgsnämnden 

§ 76 Dnr 2019/42 

Närvarorätt på vård- och omsorgsnämndens 
sammanträden 

Beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att förvaltningschef, 

områdeschefer, förvaltningssekreteraren samt till förvaltningen knuten 
ekonom från stöd- och styrningsförvaltningen (under ekonomisk 
redovisning) har närvarorätt vid nämndens sammanträden. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att förvaltningschef, 
förvaltningssekreterare, områdeschefer, biståndshandläggare (under 
enskilda ärenden) samt knuten ekonom från stöd- och 
styrningsförvaltningen (under ekonomisk redovisning) har närvarorätt 
vid nämndens arbetsutskotts sammanträden. 

3. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att det gäller till och med den 31 
januari 2020 

Beskrivning av ärendet 
För att tillräcklig information ska kunna ges till ärendena vid nämndens 
sammanträden är det lämpligt att förvaltningschef, områdeschef, 
förvaltningssekreterare samt till förvaltningen knuten ekonom från stöd- och 
styrningsförvaltningen (under ekonomisk redovisning) ska ha närvarorätt. Allt 
annat deltagande sker efter begäran och/eller beslut av nämndsordförande. 

På arbetsutskottet föreslås närvarorätt för förvaltningschef, 
förvaltningssekreterare, områdeschef, biståndshandläggare (under enskilda 
ärenden) samt knuten ekonom från stöd- och styrningsförvaltningen (under 
ekonomisk redovisning). 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 8 augusti 2019. 

2. § 49 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2019-09-04. 

Beslut skickas till 
Akt 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

2019-09-18 

Vård- och omsorgsnämnden 

§ 77 Dnr 2019/9 

Information från förvaltningen 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen 

 Strukturplansåtgärd- 2020 
 Målområden 2021 
 Rapporteringstillfälle 3 inlämnat 

Beslut skickas till 
Akt 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

2019-09-18 

Vård- och omsorgsnämnden 

§ 78 Dnr 2019/8 

Information från ordförande 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen. 

 Arbetsutskottet är flyttat från 13 november till 14 november. 
 2 oktober är det den årliga Seniormässan, den är i Folket Hus 
 Hjälpmedelsdag den 23 september 
 Anhörigveckan 1 oktober- 4 oktober 
 Mångkulturdag 24 oktober 

Beslut skickas till 
Akt 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

2019-09-18 

Vård- och omsorgsnämnden 

§ 79 Dnr 2019/6 

Delegationsbeslut 2019 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten 

Beskrivning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, 
ordförande och tjänstemän enligt en av vård- och omsorgsnämnden antagen 
delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till vård- och omsorgsnämnden. 

Redovisningen innebär inte att vård- och omsorgsnämnden får ompröva eller 
fastställa delegationsbesluten. Däremot står det vård- och omsorgsnämnden 
fritt att återkalla lämnad delegation. 

1. Arbetsutskottet 
AU 2019-09-04 § 38-53 
Enskilda ärenden 2019-08-04 § 19-20 

2. Biståndsbeslut 
2019-06-01—2019-06-30 
2019-07-01—2019-07-31 
2019-08-01—2019-08-31  

3. Förvaltningschef 
Kurser

 - Direktupphandling
 - Avtal och avtalstrohet
 - Nätverksträff MAS/MAR
 - Funktionell sittställning
 - Regiondag palliativ vård
 - Kontaktpersonsmöte Patientsäkerhet 

4. Områdeschef 
- Fördelning av arbetsuppgifter inom arbetsmiljöområdet/retur 

- Förordnanden 

5. Områdeschefer och enhetschefer 
Ledighetsansökan 

- enskild angelägenhet 

- tjänstledighet 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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2(2) 

- fackligt/politiskt förtroendeuppdrag 

- önskad sysselsättningsgrad 

6. Övriga 
-   Avslag på utlämnande av handling
 -   Utlämnande av allmän handling  
-   TIB – tjänsteman i beredskap 

7. Anställningsavtal
 - 608 st 

8. Fonder 
Inga aktuella 

Beslut skickas till 
Akt 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



25

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

______ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

2019-09-18 

Vård- och omsorgsnämnden 

§ 80 Dnr 2019/7 

Meddelanden 2019 till vård- och omsorgsnämnden 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelandena. 

1. VON 2019/147 
Avvikelserapportering april-juni 2019. 

2. VON 2019/233 
KS 2019/306 2019-06-25. Rapportering av målaktiviteter och ekonomi 

3. VON 2017/64 
Uppföljning av kompetensutvecklingsplanen 2018 för vård- och 
omsorgsförvaltningen. 

4. VON 2019/166 
Redovisning från palliativa registret 

5. VON 2019/ 153 
Förvaltningssamverkan 2019-06-10 

6. VON 2019/ 118 
Protokoll från patientnämnden 2019-06-04 § 40-59 

7. VON 2018/274 
Dom från förvaltningsrätten 

8. VON 2019/236 
Dom från förvaltningsrätten 

Beslut skickas till 
Akt 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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