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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(3)

2019-12-11

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 70 Dnr 2019/3

Budgetuppföljning 2019

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

för perioden januari-november 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-november visar förvaltningen ett redovisat 
underskott på netto  8 040 tkr. Resultat exkl. personalskuld är ett underskott på 
11 248 tkr. För perioden januari till november är det redovisat en positiv 
kostnadsförändring på 3 208  tkr avseende personalskuldförändringen. 

Intäkter
Periodens intäkter visar ett plus mot budget på 7 184  tkr. I redovisningen finns 
förväntad assistansersättning från försäkringskassan med som intäkt 
motsvarande 4 966 tkr. Även förväntade avgifter och taxor för november 
månad är med i redovisningen. 

Kostnader
Periodens kostnader överskrider budget med 18 431 tkr exkl 
personalskuldsförändringen. I redovisningen finns förväntade kostnader för 
externa placeringar på 1 512 tkr och assistansersättningens 20 första timmar till 
försäkringskassan på ca 2 764 tkr med. 
Överskridandet finns i sin helhet inom lönekostnader med 16 046 tkr exkl 
personalskuldsförändringen och kostnader för sjuksköterskor från 
bemanningsföretag motsvarande 9 217 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 
upplupna lönerna till följd av förändringar i personalskulden till de anställda. 

6



          2(3)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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-november har vi genomfört investeringar motsvarande 1 145 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 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-november 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 
en gemensam information om kommunens och förvaltningens mål och 
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          3(3)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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 novembers 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 ca 9 000 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 9 december 2019.

______

Beslut skickas till
Vård- och omsorgsnämnden
Akt

8



TJÄNSTESKRIVELSE
Sida

1(3)
Datum

2019-12-09 VON 2019/3

Vård- och omsorgsförvaltningen

Vård- och omsorgsnämnden

Budgetuppföljning januari- november 2019

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

för perioden januari-november 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-november visar förvaltningen ett redovisat 
underskott på netto  8 040 tkr. Resultat exkl. personalskuld är ett underskott på 
11 248 tkr. För perioden januari till november är det redovisat en positiv 
kostnadsförändring på 3 208  tkr avseende personalskuldförändringen. 

Intäkter

Periodens intäkter visar ett plus mot budget på 7 184  tkr. I redovisningen finns 
förväntad assistansersättning från försäkringskassan med som intäkt 
motsvarande 4 966 tkr. Även förväntade avgifter och taxor för november 
månad är med i redovisningen. 

Kostnader

Periodens kostnader överskrider budget med 18 431 tkr exkl 
personalskuldsförändringen. I redovisningen finns förväntade kostnader för 
externa placeringar på 1 512 tkr och assistansersättningens 20 första timmar till 
försäkringskassan på ca 2 764 tkr med. 
Överskridandet finns i sin helhet inom lönekostnader med 16 046 tkr exkl 
personalskuldsförändringen och kostnader för sjuksköterskor från 
bemanningsföretag motsvarande 9 217 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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Ludvika kommun
Datum

2019-12-09
     

VON 2019/3

Sida

2(3)

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-november har vi genomfört investeringar motsvarande 1 145 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 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-november 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 
en gemensam information om kommunens och förvaltningens mål och 
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Ludvika kommun
Datum

2019-12-09
     

VON 2019/3

Sida

3(3)

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 novembers 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 ca 9 000 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 2019-12-12

Exkl personalskuldf

Utfall jan-nov 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 - nov 19 Jan 19 - nov 19 Jan 19 - nov 19
Externa intäkter -61 857 000 -56 435 000 -63 550 858 7 115 858 7 115 858
Interna intäkter -2 273 000 -2 075 000 -2 142 679 67 679 67 679
Intäkter totalt -64 130 000 -58 510 000 -65 693 537 7 183 537 7 183 537

Personalkostn 467 517 000 429 419 000 445 465 189 -16 046 189 -12 838 556 -3 207 633
Lokalhyra 43 136 000 39 512 000 38 190 433 1 321 567 1 321 567
Kapitalkostnader 1 070 000 974 000 1 270 863 -296 863 -296 863
Övriga kostnader 126 307 000 115 688 000 119 097 991 -3 409 991 -3 409 991
Kostnader totalt 638 030 000 585 593 000 604 024 475 -18 431 475 -15 223 842

RESULTAT 573 900 000 527 083 000 538 330 938 -11 247 938 -8 040 305

Utfall jan-nov 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 - nov 19 Jan 19 - nov 19 Jan 19 - nov 19
Externa intäkter -52 984 000 -48 532 000 -56 154 129 7 622 129 7 622 129
Interna intäkter -2 237 000 -2 046 000 -2 052 192 6 192 6 192
Intäkter totalt -55 221 000 -50 578 000 -58 206 321 7 628 321 7 628 321

Personalkostnader 429 663 000 394 741 000 412 271 886 -17 530 886 -14 493 811 -3 037 075
Lokalhyra 34 492 000 31 598 000 30 783 184 814 816 814 816
Kapitalkostnader 1 045 000 951 000 1 223 696 -272 696 -272 696
Övriga kostnader 98 614 000 90 353 000 95 973 305 -5 620 305 -5 620 305
Kostnader totalt 563 814 000 517 643 000 540 252 071 -22 609 071 -19 571 996

RESULTAT 508 593 000 467 065 000 482 045 750 -14 980 751 -11 943 675

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

periodiserad Avvikelse
Text Jan 19- Dec 19 Jan 19 - nov 19 Jan 19 - nov 19 Jan 19 - nov 19
Externa intäkter -8 873 000 -7 903 000 -7 396 730 -506 270 -506 270
Interna intäkter -36 000 -29 000 -90 487 61 487 61 487
Intäkter totalt -8 909 000 -7 932 000 -7 487 217 -444 783 -444 783

Personalkostnader 37 854 000 34 678 000 33 193 302 1 484 698 1 655 256 -170 558
Lokalhyra 8 644 000 7 914 000 7 407 249 506 751 506 751
Kapitalkostnader 25 000 23 000 47 167 -24 167 -24 167
Övriga kostnader 27 693 000 25 335 000 23 124 686 2 210 314 2 210 314
Kostnader totalt 74 216 000 67 950 000 63 772 404 4 177 596 4 348 154

RESULTAT 65 307 000 60 018 000 56 285 187 3 732 813 3 903 371
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T Holm 2019-12-12

Utfall nov 2019, belopp i kr, Vård och omsorg inkl Kostenheten Resultat
Årsbudget Driftbudget Utfall Avvikelse Utfall inkl personalskuld

periodiserad Avvikelse
Text Jan 19- Dec 19 nov 19 -nov 19 nov 19 -nov 19 nov 19 -nov 19
Externa intäkter -61 857 000 -5 128 000 -5 915 020 787 020 787 020
Interna intäkter -2 273 000 -186 000 -152 840 -33 160 -33 160
Intäkter totalt -64 130 000 -5 314 000 -6 067 861 753 861 753 861

Personalkostn 467 517 000 37 954 000 37 607 523 346 477 -2 276 749 -2 623 226
Lokalhyra 43 136 000 3 587 000 3 562 726 24 274 24 274
Kapitalkostnader 1 070 000 86 000 112 502 -26 502 -26 502
Övriga kostnader 126 307 000 10 350 000 11 418 359 -1 068 359 -1 068 359
Kostnader totalt 638 030 000 51 977 000 52 701 110 -724 110 -3 347 336

RESULTAT 573 900 000 46 663 000 46 633 250 29 750 -2 593 475 

Utfall nov  2019, belopp i kr, Vård och omsorg exkl Kostenheten Resultat
Årsbudget Driftbudget Utfall Avvikelse Utfall inkl personalskuld

periodiserad Avvikelse
Text Jan 19- Dec 19 nov 19 -nov 19 nov 19 -nov 19 nov 19 -nov 19
Externa intäkter -52 984 000 -4 410 000 -5 164 935 754 935 754 935
Interna intäkter -2 237 000 -184 000 -138 583 -45 417 -45 417
Intäkter totalt -55 221 000 -4 594 000 -5 303 518 709 518 709 518

Personalkostnader 429 663 000 34 776 000 34 581 921 194 079 -2 178 597 -2 372 676
Lokalhyra 34 492 000 2 871 000 2 814 389 56 611 56 611
Kapitalkostnader 1 045 000 84 000 107 313 -23 313 -23 313
Övriga kostnader 98 614 000 8 144 000 8 818 966 -674 966 -674 966 (Sjuksköterskor ca 600 000)
Kostnader totalt 563 814 000 45 875 000 46 322 589 -447 589 -2 820 265

RESULTAT 508 593 000 41 281 000 41 019 071 261 929 -2 110 747 

Utfall nov 2019, belopp i kr, Vård och omsorg Kostenheten Resultat Resultat
Årsbudget Driftbudget Utfall Avvikelse Utfall inkl personalskuld

periodiserad Avvikelse
Text Jan 19- Dec 19 nov 19 -nov 19 nov 19 -nov 19 nov 19 -nov 19
Externa intäkter -8 873 000 -718 000 -750 086 32 086 32 086
Interna intäkter -36 000 -2 000 -14 257 12 257 12 257
Intäkter totalt -8 909 000 -720 000 -764 343 44 343 44 343

Personalkostnader 37 854 000 3 178 000 3 025 602 152 398 -98 152 -250 550
Lokalhyra 8 644 000 716 000 748 337 -32 337 -32 337
Kapitalkostnader 25 000 2 000 5 190 -3 190 -3 190
Övriga kostnader 27 693 000 2 206 000 2 599 393 -393 393 -393 393 (Transportkostn+Livsmedel)
Kostnader totalt 74 216 000 6 102 000 6 378 522 -276 522 -527 072

RESULTAT 65 307 000 5 382 000 5 614 179 -232 179 -482 729 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-12-11

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 71 Dnr 2018/105

Uppföljning internkontroll  2019

Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner uppföljning av plan för intern kontroll 
2019, enligt bilaga 1 och bilaga 2 daterade 9 december 2019

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen fastställde i oktober 2018 en plan för kommunövergripande 
intern kontroll för 2019 med två gemensamma kontrollpunkter som alla 
nämnder och helägda bolag ska följa upp.

Vård- och omsorgsnämnden har också fastställt en egen plan för intern kontroll 
2019, med två nämndspecifika kontrollpunkter som också ska följas upp.

Senast 31 januari 2020 ska nämnderna och bolagen till kommunstyrelsen 
rapportera sina uppföljningar av 2019 års planer och kontrollpunkter.

I vissa fall visar vård- och omsorgsförvaltningens uppföljning av de 
kommungemensamma att det inte finns några anmärkningar, men det finns 
också brister. Exempelvis finns brister både i hur representation redovisas och i 
att vissa inköp av varor och tjänster görs från leverantörer som kommunen inte 
har avtal med. När det gäller de nämndspecifika kontrollpunkterna visar 
uppföljningen bl a att det finns brister i att närmare hälften av de nyanställda 
vikarierna inte klarar kraven som ställs för att få medicinsk delegation från 
legitimerad personal. Vidare konstateras att ett flertal medarbetare inte genomgår 
obligatoriska utbildningar.

För de konstaterade bristerna har förvaltningen antingen redan vidtagit 
förbättringsåtgärder eller föreslår nu åtgärder att vidta under 2020. 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad den 9 december 2019.

2. Bilaga 1 och 2.

______

Beslut skickas till
Vård- och omsorgsnämnden
Akt
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TJÄNSTESKRIVELSE
Sida

1(4)
Datum

2019-12-09
Diarienummer

VON 2018/105

Vård- och omsorgsförvaltningen

Vård- och omsorgsnämnden

Uppföljning av plan för intern kontroll 2019

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner uppföljning av plan för intern kontroll 
2019, enligt bilaga 1 och bilaga 2 daterade 9 december 2019.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen fastställde i oktober 2018 en plan för kommunövergripande 
intern kontroll för 2019 med två gemensamma kontrollpunkter som alla 
nämnder och helägda bolag ska följa upp.

Vård- och omsorgsnämnden har också fastställt en egen plan för intern kontroll 
2019, med två nämndspecifika kontrollpunkter som också ska följas upp.

Senast 31 januari 2020 ska nämnderna och bolagen till kommunstyrelsen 
rapportera sina uppföljningar av 2019 års planer och kontrollpunkter.

I vissa fall visar vård- och omsorgsförvaltningens uppföljning av de 
kommungemensamma att det inte finns några anmärkningar, men det finns 
också brister. Exempelvis finns brister både i hur representation redovisas och i 
att vissa inköp av varor och tjänster görs från leverantörer som kommunen inte 
har avtal med. När det gäller de nämndspecifika kontrollpunkterna visar 
uppföljningen bl a att det finns brister i att närmare hälften av de nyanställda 
vikarierna inte klarar kraven som ställs för att få medicinsk delegation från 
legitimerad personal. Vidare konstateras att ett flertal medarbetare inte genomgår 
obligatoriska utbildningar.

För de konstaterade bristerna har förvaltningen antingen redan vidtagit 
förbättringsåtgärder eller föreslår nu åtgärder att vidta under 2020. 

Beskrivning av ärendet

Reglementet anger kommunens syn på intern kontroll och vem som ska 
göra vad
Enligt reglementet för intern kontroll (KF 2016-08-29 § 137) ska intern kontroll 
ses som ett verktyg för att styra och utveckla verksamheten så att lagar, 
förordningar och övriga föreskrifter följs, men också så att de av fullmäktige 
fastställda målen för verksamhet och ekonomi nås.

Vidare ska intern kontroll stödja att kommunen har och tillämpar system, 
processer, styrdokument och rutiner som bidrar till att lagar, förordningar och 
övriga föreskrifter följs och att målen nås.
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Ludvika kommun
Datum

2019-12-09
Diarienummer

VON 2018/105
Sida

2(4)

Intern kontroll handlar därmed om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om 
att säkra att det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt.

Senast 31 januari 2020 ska nämnden till kommunstyrelsen rapportera sin 
uppföljning av 2019 års kontrollpunkter.

Resultatet av nämndens uppföljning av 2019 års  gemensamma 
kontrollpunkter
Vid sitt sammanträde 29 oktober 2018 § 181 antog kommunstyrelsen en plan 
för kommunövergripande intern kontroll år 2018, med två 
kommungemensamma kontrollpunkter som alla nämnder och helägda bolag 
ska följa upp: 

Leverantörstrohet
1. Köps varor och tjänster från de leverantörer kommunen har avtal med?

Offentlig upphandling syftar till att varor och tjänster ska köpas med rätt 
kvalitet till lägsta kostnad. De ramavtal som kommunen har tecknat eller på 
annat sätt är avtalspart i ska användas vid köp. Uppföljningen av att inköp av 
varor och tjänster görs från avtalsleverantörer (leverantörstrohet) har gjorts för 
samtliga inköp från externa leverantörer januari-juni 2019 och då avseende:

1. om gjorda direktupphandlingar är förenliga med ett högsta 
inköpsbelopp på cirka 590 000 kr exklusive moms år 2019 och där 
huvudregeln är att ramavtal med en leverantör ska tecknas vid belopp 
över direktupphandlingsgränsen

2. om övriga inköp har gjorts från avtalsleverantörer
Kommunen eftersträvar givetvis en mycket hög grad av leverantörstrohet vid 
inköp, även om en fullt ut 100-procentig nivå varken är rimlig eller möjlig att 
nå. Det finns exempelvis situationer där inköp avser så små belopp att det inte 
är ekonomiskt eller på andra sätt försvarbart att först teckna ramavtal med en 
leverantör. Vidare kan direktupphandling i vissa mycket speciella fall ske över 
beloppsgränsen om det finns så kallade synnerliga skäl.

Nämndens köp av varor och tjänster skedde till 86% från avtalsleverantörer, 
under granskningsperioden. Upphandlingar saknas av vissa tjänster, produkter 
och systemstöd bl a kommunövergripande dokumentationssystem för socialtjänst 
och hälso- och sjukvård.

Parallellt med den genomförda internkontrollen har det skett ett omfattande 
arbete och redan vidtagits eller påbörjats flera kommunövergripande åtgärder 
för att stärka och kvalitetssäkra inköpsprocessen och åstadkomma likvärdiga 
förbättringar i hela organisationen.

– Sedan 2019 följs alla inköp upp månadsvis för varje nämnd, med 
avrapportering till kommunens högsta tjänstemannaledning.

– Nya styrande dokument i form av en inköpsrutin och en inköpsriktlinje 
arbetas fram under hösten 2019. Dokumenten ska bidra till en tydligare 
ansvarsfördelning mellan olika roller samt en bättre avtalstrohet.
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Ludvika kommun
Datum

2019-12-09
Diarienummer

VON 2018/105
Sida

3(4)

– E-handel utvecklas, vilket kommer leda till ökad avtals- och 
leverantörstrohet.

– Ett nytt systemstöd (Hypergene inköpsanalys) har handlats upp och 
införandet pågår under hösten 2019. Syftet med stödet är att hela 
organisationen på ett enhetligt, enkelt och effektivt sätt löpande ska 
kunna följa upp och granska inköp och leverantörstrohet

Redovisning av representation
2. Redovisas representation enligt interna regler?

Särskilda krav ställs på att representation dels ska ha ett direkt samband med 
kommunens verksamhet, dels ska ske med omdöme och måttfullhet. 
Uppföljningen av hur intern och extern representation redovisas har gjorts för 
samtliga fakturor januari-maj 2019 från utvalda leverantörer i närområdet 
(konferensanläggningar, hotell, restauranter, caféer och cateringfirmor) och då 
avseende:

1. om konteringen i ekonomisystemet är korrekt
2. om dokumentation finns av anledningen till representationen
3. om dokumentation finns av vilka personer som har deltagit vid 

representationstillfället

Bland nämndens fakturor med anmärkning (62% av de undersökta fakturorna) 
finns brister vad gäller dokumentation av deltagare och anledning. Gäller bland 
annat utbildningstillfällen och nämndsmöten. Alla inköp hade skett internt via 
arbetsmarknadsenhetens café, på Marnäsliden.

En önskvärd kommunövergripande insats är att det berörda styrdokumentet 
revideras och då bland annat tydliggöra vid vilka situationer representation kan 
vara aktuellt och hur dokumentationen av anledning och deltagare ska ske.

Resultatet av nämndens uppföljning av 2019 års  nämndspecifika 
kontrollpunkter
Vid sitt sammanträde 5 december 2018 § 73 antog vård- och omsorgsnämnden 
en särskild plan för intern kontroll år 2019, med två nämndspecifika 
kontrollpunkter: 

Obligatoriska utbildningar
1. Deltar alla kallade medarbetare i de obligatoriska utbildningarna?

Ca 36% av medarbetarna har inte deltagit i den obligatoriska utbildning 
som de kallats till, vid granskningstillfället. 

Förvaltningen kommer förtydliga medarbetarens eget ansvar och 
chefens planerings- och uppföljningsansvar, bland annat i 
handlingsplanen för ökad frisknärvaro och i övrigt systematiskt 
arbetsmiljöarbete.
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Ludvika kommun
Datum

2019-12-09
Diarienummer

VON 2018/105
Sida

4(4)

Medicinsk delegering
2. Hur många nyanställda vikarier klarar inte kraven för att få en medicinsk 

delegering?

49,18 % av de nyanställda vikarierna klarade inte kraven för att få en 
medicinsk delegering, vid granskningstillfället.

Förvaltningen vill införa ett förtest med frågor och språkstöd innan 
utbildningstillfället och det slutliga kunskapstestet.

Eva Björsland
Förvaltningschef

Cecilia Vestergaard
Områdeschef

Bilagor
1. Uppföljning av vård- och omsorgsnämndens plan för intern kontroll 

med kommungemensamma kontrollpunkter för 2019, daterad 9 
december 2019.

2. Uppföljning av vård- och omsorgsnämndens särskilda plan för intern 
kontroll med nämndspecifika kontrollpunkter för 2019, daterad 9 
december 2019.

Beslut skickas till
Förvaltningsledning
Kommunstyrelsen för kännedom
Kommunstabens verksamhetscontroller för kännedom
Revisorerna för kännedom
Akten
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LUDVIKA KOMMUN

Vård- och omsorgsförvaltningen

 2019-12-09

Sida 1 av 1

Bilaga 2 Uppföljning av vård- och omsorgsnämndens särskilda plan för intern kontroll med
nämndspecifika kontrollpunkter för 2019

Kontrollpunkt
Kontroll
utförd

Resultat
Anmärkning

Vidtagna/föreslagna
åtgärder

Ja Nej UA MA

1
Deltar alla kallade medarbetare i de
obligatoriska utbildningarna?

X X
Anmälda deltagare genomgår
inte utbildningen de kallats/
planerats in i schemat att gå

Få medarbetare att ta eget
ansvar ( ingår även i
handlingsplan för
frisknärvaro) Chefer
säkerställa. Närvaro av
deltagare finns i systemet
WinLas, för uppföljning vid t
ex medarbetarsamtal

2
Hu rmånga nyanställda vikarier klarar inte
kraven för att få en medicinsk delegering?

X X

Mätning juni månad. 122
personer varav 60 inte
klarade kraven.
Språksvårigheter och ej
pålästa.

Införa förtest( webutbildning
med frågor och språkstöd)
innan själva
utbildningstillfället.

3

4
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LUDVIKA KOMMUN

Vård- och omsorgsförvaltningen

 2019-12-09

Sida 1 av 1

Bilaga 1 Uppföljning av vård- och omsorgsnämndens särskilda plan för intern kontroll med
kommungemensamma kontrollpunkter för 2019

Kontrollpunkt
Kontroll
utförd

Resultat
Anmärkning

Vidtagna/föreslagna
åtgärder

Ja Nej UA MA

1
Leverantörstrohet. Köps varor och tjänster
från de leverantörer kommunen har avtal
med?

X X

(190 av 2 670 fakturor)  7 %
fakturor med avvikelser
motsvarande 1,3 milj av
totalt 9,2 milj. 93%
leverantörstrohet.

Till upphandlingsplan
och/eller följa rutiner för
direktupphandlingar

2
Redovisas representation enligt interna
regler?

X X

21 av 34 fakturor med
anmärkning. 62%.  Inköp har
skett internt Ludvika
kommun genom Marnäslidens
cafe. Konteringar ok.
Fakturorna saknar antingen
och/eller anledning  och
namn på de som deltog på
planeringsdagar och
chefsmöten etc. Nämnd och
utbildningar finns i protokoll
och Winlas.

Information till alla som
beslutsattesterar fakturor att
om anteckna/hänvisa i
ekonomisytemet. Säkerställa
rätt kontering.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-12-11

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 72 Dnr 2019/195

Internkontroll 2020.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden fastställer plan för intern kontroll 2020, enligt 
bilaga 1 och bilaga 2 daterade 9 december 2019

Beskrivning av ärendet
Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår en plan för intern kontroll år 2020. 
Planen omfattar följande nämndspecifika kontrollpunkter: 

1. Inhämtas samtycke till registrering i kvalitetsregistret Senior Alert och är det 
dokumenterat på ett korrekt sätt? 

2.  Sker omprövningar och förlängningar av biståndsbeslut på ett rättssäkert sätt?

Förslaget har föregåtts av en riskanalys i förvaltningens ledningsgrupp, där 
risker och tänkbara kontrollpunkter har inventerats, kvantifierats och 
prioriterats.

Planen anger också hur den kommungemensamma kontrollpunkten från den 
kommunövergripande planen ska följas upp:

1. Tar arbetsgivaren sitt ansvar att se till att alla medarbetare under semesteråret tar ut 
minst 20 semesterdagar?

Intern kontroll ska ses som ett verktyg för att styra och utveckla verksamheten 
så att lagar, förordningar och övriga föreskrifter följs, men också så att de av 
fullmäktige fastställda målen för verksamhet och ekonomi nås. Intern kontroll 
handlar därmed om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att säkra att 
det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad den 9 december 2019.

______

Beslut skickas till
Vård- och omsorgsnämnden
Akt
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TJÄNSTESKRIVELSE
Sida

1(3)
Datum

2019-12-09
Diarienummer

VON 2019/195

Vård- och omsorgsförvaltningen

Vård-och omsorgsnämnden

Fastställande av plan för intern kontroll 2020

Förvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden fastställer plan för intern kontroll 2020, enligt 
bilaga 1 och bilaga 2 daterade 9 december 2019.

Sammanfattning
Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår en plan för intern kontroll år 2020. 
Planen omfattar följande nämndspecifika kontrollpunkter: 

1. Inhämtas samtycke till registrering i kvalitetsregistret Senior Alert och är det 
dokumenterat på ett korrekt sätt? 

2.  Sker omprövningar och förlängningar av biståndsbeslut på ett rättssäkert sätt?

Förslaget har föregåtts av en riskanalys i förvaltningens ledningsgrupp, där 
risker och tänkbara kontrollpunkter har inventerats, kvantifierats och 
prioriterats.

Planen anger också hur den kommungemensamma kontrollpunkten från den 
kommunövergripande planen ska följas upp:

1. Tar arbetsgivaren sitt ansvar att se till att alla medarbetare under semesteråret tar ut 
minst 20 semesterdagar?

Intern kontroll ska ses som ett verktyg för att styra och utveckla verksamheten 
så att lagar, förordningar och övriga föreskrifter följs, men också så att de av 
fullmäktige fastställda målen för verksamhet och ekonomi nås. Intern kontroll 
handlar därmed om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att säkra att 
det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt.

Beskrivning av ärendet

Reglementet anger kommunens syn på intern kontroll och vem som ska göra vad

Enligt reglementet för intern kontroll (KF 2016-08-29 § 137) ska intern kontroll 
ses som ett verktyg för att styra och utveckla verksamheten så att lagar, 
förordningar och övriga föreskrifter följs, men också så att de av fullmäktige 
fastställda målen för verksamhet och ekonomi nås.

Vidare ska intern kontroll stödja att kommunen har och tillämpar system, 
processer, styrdokument och rutiner som bidrar till att lagar, förordningar och 
övriga föreskrifter följs och att målen nås.
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Ludvika kommun
Datum

2019-12-09
Diarienummer

VON 2019/195
Sida

2(3)

Intern kontroll handlar därmed om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om 
att säkra att det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt.

Enligt reglementet ska kommunstyrelsen årligen fastställa en plan för kommun-
övergripande intern kontroll. Planen ska ange kommungemensamma kontroll-
punkter som alla nämnder och helägda bolag ska följa upp. Planen ska föregås 
av en riskanalys.

Även nämnderna och de berörda bolagens styrelser ska årligen fastställa varsin 
plan för intern kontroll, som ska baseras på den kommunövergripande planens 
kommungemensamma kontrollpunkter. Även nämndernas och bolagens planer 
ska föregås av en riskanalys.

Förslag till plan för intern kontroll 2020

Förvaltningen föreslår en plan för intern kontroll år 2020, med följande 
nämndspecifika kontrollpunkter (bilaga 2):

1. Finns samtycke till registrering i kvalitetsregistret Senior Alert och är det 
dokumenterat på ett korrekt sätt? 

2.  Sker omprövningar och förlängningar av biståndsbeslut på ett rättssäkert sätt?

Förvaltningen föreslår vidare hur de kommungemensamma kontrollpunkterna 
från den kommunövergripande planen ska följas upp (bilaga 1). Vid sitt 
sammanträde 22 oktober 2019 § 198 antog kommunstyrelsen en plan för 
kommunövergripande intern kontroll år 2020, med en kommungemensam 
kontrollpunkt som alla nämnder och helägda bolag ska följa upp:
1. Tar arbetsgivaren sitt ansvar att se till att alla medarbetare under semesteråret tar ut 

minst 20 semesterdagar?

Förslaget baseras på en riskanalys

Förslaget till nämndspecifika kontrollpunkter baseras på en riskanalys, där risker 
och tänkbara kontrollpunkter har inventerats, kvantifierats och prioriterats. 
Riskanalysen genomfördes i förvaltningens ledningsgrupp där 
förvaltningschefen, områdeschefer/bitr områdeschefer, kostchef, medicinskt 
ansvarig sjuksköterska, verksamhetsutvecklare, enhetschef  för bemanning och 
enhetschef för biståndsbedömning ingår (bilaga 3).

Eva Björsland
Förvaltningschef

Cecilia Vestergaard
Områdeschef

Bilagor
Bilaga 1 Vård- och omsorgsnämndens plan för intern kontroll med 

kommungemensamma kontrollpunkter 2020, daterad 9 december 
2019.
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Datum

2019-12-09
Diarienummer

VON 2019/195
Sida

3(3)

Bilaga 2 Vård-och omsorgsnämndens särskilda plan för intern kontroll 
med nämndspecifika kontrollpunkter för 2020, daterad 9 
december 2019.

Bilaga 3 Intern kontroll 2020, riskanalys genomförd i vård- och 
omsorgsförvaltningens ledningsgrupp 23 oktober 2019.

Beslut skickas till
Förvaltningsledning
Kommunstyrelsen för kännedom
Kommunstabens verksamhetscontroller för kännedom
Revisorerna för kännedom
Akten
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Vård- och omsorgsförvaltnnigen

Bilaga 1 Vård- och omsorgsnämndens plan för intern kontroll med
kommungemensamma kontrollpunkter för 2020

Kontrollpunkt
Lag / förordning / föreskrift

/ styrdokument etc
Tids-

period
Metod

Ansvarig
person

Beräknad
tidsåtgång

Uppfölj-
ningen ska
vara klar

Uppföljning-
en ska

rapporteras
till KS

1

Tar arbetsgivaren
sitt ansvar att se
till att alla meda
rbetare under seme
steråret tar ut mi
nst 20 semesterdag
ar?

Allmänna bestämmelser § 27

Jan-okt
2020

Total-  un
der-söknin

g

Förvalt-ni
ngschef

2020-11-30 2021-01-31
Internt informationsbrev till
chefer Uttag av 20 av årets s
emesterdagar.             201

8-08-21

KOMMUNGEMENSAMMA INTERNKONTROLLPUNKTER

2019-12-09
Datum
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Vård- och omsorgsförvaltnnigen

Bilaga 2 Vård- och omsorgsnämndens plan för intern kontroll med
nämndspecifika kontrollpunkter för 2020

Kontrollpunkt
Lag / förordning /

föreskrift /
styrdokument etc

Tidsperiod Metod Ansvarig person
Beräknad
tidsåtgång

Uppföljninge
n ska vara

klar

Uppföljninge
n ska

rapporteras
till KS

1. Inhämtas samtycke ti
ll registrering i
kvalitetsregistret Seni
or Alert och är det dok
umenterat på ett korrek
t sätt?

HSL Mars Stickprov
Medicinskt ansvari
g sjuksköterska 2020-09-30 2021-01-31

Dataskyddsförordninge
n

2. Sker omprövningar oc
h förlängningar av bist
åndsbeslut på ett rätts
säkert sätt?

SoL Jan-Juni
Totalunders
ökning

Verksamhetscontrol
ler

2020-09-30 2021-01-31

NÄMNDSPECIFIKA INTERNKONTROLLPUNKTER

2019-12-09
Datum
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Vård- och omsorgsförvaltningen

Bilaga 3 Intern kontroll 2020, riskanalys genomförd i vård- och omsorgsförvaltningens ledningsgrupp

Underlag för tjänstemannaförslag till nämndspecifika kontrollpunkter för 2020
Risk / negativ händelse
/ tänkbar kontrollpunkt

System /
process /

 rutin

Lag / förordning / föreskrift / styr-dokument
etc

Tidsperiod Metod
Bedömning av risken

Sannolikhet Konsekvens Riskpoäng
(1−4) (1−4) (1−16)

 Samtycke, i
kvalitetsregister

Inhämtas samtycke till registrerin
g i
kvalitetsregistret Senior Alert oc
h är det dokumenterat på ett korre
kt sätt?

Första ha
lvåret

Kontroll av om samtycke är inhämtat och korr
ekt dokumenterat kommer att ske ur ett slump
mässigt utvalda journaler, under mars månad.

3 4 12

Hygienronder Utförs dessa enligt rutin? 1 4 4

Utdrag i
belastningsregister

Sker detta enligt rutin? 1 4 4

Omprövningar och beslut
Sker omprövningar och förlängninga
r av biståndsbeslut på ett rättssä
kert sätt?

Första ha
lvåret

Varje månadsskifte för den månad som passera
ts, samt en sammanfattning av hela kontrollp
erioden vid periodens slut.

4 4 16

Erbjudande om boende Inom 3 mån 1 3 3

Interkontrollsåtgärder Genomförs åtgärder efter interkontro
llsresultat?

3 4 12

Specialkost
Säkerställs att eleverna får den spe
cialkost de behöver? 4 3 12

RISKANALYS 

2019-10-23
Datum
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Riskmatris för intern kontroll
Konse-
kvens
4.

Allvarl
ig

4 8 12 16
3. Känn

bar 3 6 9 12
2.Lindr

ig 2 4 6 8
1. Förs
um-bar 1 2 3 4

1.
Osannolik

2.
Mindre
sannoli

k

3. Möjl
ig

4.
Sannoli

k
Sannolikhet

Sannolikheten poängsätts från 1 till 4:
1. Osannolik risken är praktiskt taget obefintlig för att händelsen ska inträffa

2. Mindre sannolik risken är mycket liten för att händelsen ska inträffa
3. Möjlig det finns en möjlig risk för att händelsen ska inträffa

4. Sannolik det är mycket troligt att händelsen ska inträffa

Konsekvensen poängsätts från 1 till 4:
1. Försumbar är obetydlig för olika intressenter och kommunen

2. Lindrig uppfattas som liten av såväl intressenter och kommunen
3. Kännbar uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen
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4. Allvarlig är så stor att händelsen helt enkelt inte får inträffa

Väsentlighetsgrad: riskpoäng = sannolikhet * konsekvens
1 − 4 Rutinen/processen/systemet behöver inte kontrolleras. 
6 − 9 Rutinen/processen/systemet kan kontrolleras.  

12 −16 Rutinen/processen/systemet bör/ska kontrolleras.

29



TJÄNSTESKRIVELSE
Sida

1(3)
Datum

2019-11-25
Diarienummer

VON  2019/400

Vård- och omsorgsförvaltningen

Vård och omsorgsnämnden 

Granskning av vårdkedjan för personer med psykisk 
funktionsnedsättning- samgranskning Dalarna

Förslag till beslut
1. Vård och omsorgsnämnden beslutar lämna nedanstående skrivelse som 

svar till revisorerna i Ludvika kommun.  

Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ludvika kommun har PWC 
granskat vårdkedjan för personer med psykiskt funktionsnedsättning. 
Granskningens syfte har varit att besvara revisionsfrågan: 

Är vårdkedjan för personer med psykisk funktionsnedsättning med behov från 
så väl kommun som landsting, ändamålsenlig och effektiv? 

Den samlade bedömningen är att vårdkedjan delvis är ändamålsenlig och 
effektiv för personer med psykisk funktionsnedsättning med behov av insatser 
från såväl kommun som region.

Utifrån revisorernas rekommendationer kommer förvaltningen under 2020

 göra en inventering och kompetensanalys inom verksamheten för 
personer med psykisk funktionsnedsättning. 

 genomföra en internutbildning gällande målformuleringar i de 
samordnade individuella planerna (SIP).

Beskrivning av ärendet 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ludvika kommun har PWC 
granskat vårdkedjan för personer med psykiskt funktionsnedsättning. 
Granskningens syfte har varit att besvara revisionsfrågan: 

Är vårdkedjan för personer med psykisk funktionsnedsättning med behov från 
så väl kommun som landsting, ändamålsenlig och effektiv? 

Den samlade bedömningen är att vårdkedjan delvis är ändamålsenlig och 
effektiv för personer med psykisk funktionsnedsättning med behov av insatser 
från såväl kommun som region.
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Sida
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Revisorerna vill ha svar senast 2020-01-30 på hur vård- och omsorgsnämnden 
avser att åtgärda de förbättringsområden/brister som påtalats i 
revisionsrapporten.

Kontrollmål
Granskningen har innefattat ett antal kontrollmål. Nedan sammanfattas hur 
kontrollmålen är uppfyllda.

Finns en gemensam styrning av samverkan för målgruppen?
Uppfyllt genom länsövergripande styrdokument som även är kopplade till 
lokala överenskommelser.

Finns fungerande samverkan?
Uppfyllt genom att det finns en etablerad samverkansstruktur som dock är 
under omstöpning. Men det finns viss osäkerhet om hur konsekvenserna blir 
efter förändringarna. Det finns en gråzon mellan förvaltningarna gällande 
personer 18-21 år. Uppfattningen är dock gällande den ålderskategorin och 
samarbetet mellan förvaltningarna utvecklats positivt under den senaste tiden. 

Genomförs uppföljning av vårdkedjan?
Delvis uppfyllt genom uppföljning av nämndens ansvarsområde sker genom 
delårsbokslut och årsredovisning. Samt genom genomförandeplaner, 
tidsbegränsade beslut, samordnad individuell plan, team-träffar och 
boendestödjare. Men det finns ingen specifik samlad uppföljning av hur 
vårdkedjan fungerar för målgruppen. 

Finns tillgång till personal och kompetens?
Delvis uppfyllt genom att kommunen har en tillfredställande personalsituation 
och kompetens för att arbeta med målgruppen. Det finns också en 
välfungerande organisation och teambaserat arbetssätt. Dock ökar målgruppens 
komplexitet generellt i samhället. Vilket ökar kompetensutvecklingsbehovet hos 
personalen som arbetar med målgruppen.

Finns kunskap om brukarnas behov?
Delvis uppfyllt genom att deras behov följs upp på individnivå, men det saknas 
regelbundna undersökningar för hela målgruppen som skulle ge analyser om 
insatser, aktiviteter, förhållningssätt, beteenden som motsvarar målgruppens 
behov och förväntningar. Motsvarande underökning gör inom LSS 
verksamheten. 

Substansgranskningar av samordnad individuell plan (SIP)
Delvis uppfyllt, det saknas klara formuleringar om vad som ska uppfyllas och 
åstadkommas för den enskilde individen. Dock beskriv ofta aktiviteter som ska 
göras. 

Rekommendationer
Revisorerna i Ludvika kommun lämnar följande rekommendationer till vård- 
och omsorgsnämnden. 

 Att en inventering och analys görs av kompetensutvecklingsbehovet 
inom verksamheten. 
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 Att regelbundna undersökningar genomförs avseende hela målgruppen 
om insatser, aktiviteter, förhållningssätt, beteenden motsvarar 
målgruppens behov och förväntningar. 

 Att en utveckling sker av innehållet i de samordnade individuella 
planerna (SIP) med fokus på mål för vad som ska uppnås för den 
enskilde. 

Förvaltningens svar på förbättringsområden och brister
 Göra en inventering och kompetensanalys inom verksamheten för 

personer med psykisk funktionsnedsättning, under år 2020

 Gällande regelbundna undersökningar avseende hela målgruppen så har 
de som intervjuades av PWC inte haft fullgod kunskap. I den 
undersökning som nämns i granskningen för LSS så ingår målgruppen 
för psykisk funktionsnedsättning. Den rekommendationen anser 
förvaltningen som besvarad och åtgärdad. 

 Genomföra en internutbildning gällande målformuleringar i de 
samordnade individuella planerna (SIP), under år 2020. Det finns inom 
förvaltningen god kompetens för att genomföra sådan utbildning. 

Eva Björsland
Förvaltningschef

Lotta Daun Messing
Biträdande områdeschef

Bilagor
1. Revisionsrapport; Granskning av vårdkedjan för personer med psykisk 

funktionsnedsättning

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
Akt
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-12-11

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 75 Dnr 2019/27

Motion - Återinförande av matdistribution

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

motionen

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lämna nedanstående 
yttrande daterad den 26 november till Kommunfullmäktige

Reservation: 
                    Lars Handegard (V) reserverar sig mot beslutet
                    Ann- Katrin Krainer (SD) reserverar sig mot beslutet

Beskrivning av ärendet
Lars Handegard, V, föreslår i motion daterad 2018-11-27 att fullmäktige 
beslutar att Ludvika kommun genom Vård- och omsorgsnämnden återinför 
matdistribution inom äldreomsorgen.

Lars Handegard uppmanar i samma motion Vård- och omsorgsnämnden att i 
samråd med Arbetsmarknadsenheten, AME, hitta lösningar där distribution av 
mat kan ske genom ett arbetsmarknadsprojekt.

Matdistribution av matlådor har i Ludvika ersatts av biståndsbeslut om hjälp 
med matberedning, och maten tillagas i den enskildes hem. I riktlinjer antagna 
av Vård- och omsorgsnämnden 2016 benämns insatsen måltidshjälp och 
innebär hjälp att värma färdig mat eller tillaga måltider, ställa fram och plocka 
undan helt eller delvis i måltidssituationen vid vissa eller samtliga måltider. Här 
ingår också tillsyn för att se om personen ätit eller behöver social samvaro vid 
måltider.

Matdistribution är ingen lagstiftad insats utan socialtjänstlagen ger varje 
kommun ansvar för att själv utforma de insatser som behövs för att uppfylla 
SoL 4 kap.1§. 

”Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt 
har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Den 
enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas 
så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv.”

Biståndshandläggarna har inte många ansökningar, förfrågningar eller önskemål 
om matlådor. Handläggarnas uppfattning efter uppföljning av hemtjänstbeslut 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

hos den enskilde är att de som har hjälp med att handla och iordningsställa mat 
är nöjd med att själv kunna välja vad man vill äta utifrån det utbud som finns i 
vanliga livsmedelsaffärer.

Ett antal personer har också valt att köpa matlåda från någon av kommunens 
restauranger. Sammantaget finns idag inga indikationer på att matdistributionen 
saknas i någon större omfattning.

Satsning som kompetenshöjning kring nutrition och att anställa en dietist skulle  
bygga på kompetensen kring mat och näring. Kopplat till ett arbete med 
kvalitetsverktyget Senior Alert på team träffar i hemtjänsten skulle detta 
säkerställa näringsintag som är anpassat för äldre.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad den 26 november 2019.

Behandling
Lars Handegard (V) yrkar bifall till motionen.

Åsa Bergkvist (S) yrkar på att beslutspunkt 2 ska kompletteras med  
tjänsteskrivelsens datum.

Torbjörn Tomtlund (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag, med Åsa 
Bergkvists komplettering av beslutspunkt 2.

Ordförande ställer förvaltningens förslag beslutspunkt 1 mot Lars Handegards 
förslag. Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens 
förslag.

Ordförande ställer förvaltningens förslag beslutspunkt 2 mot Åsa Bergkvists 
förslag, och ordförande finner att arbetsutskottet beslutar enligt Åsa Bergkvists 
förslag.

Lars Handegard (V) reserverar sig mot beslutet.
Ann- Katrin Krainer (SD) reserverar sig mot beslutet.

______

Beslut skickas till
Vård- och omsorgsnämnden
Akt
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TJÄNSTESKRIVELSE
Sida

1(3)
Datum

2019-11-26
Diarienummer

2019/27      

Vård- och omsorgsförvaltningen

Vård- och omsorgsnämnden

Återinförande av matdistribution

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

motionen. 

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

Sammanfattning
Införande av matdistribution lagad i egen regi kräver investeringar i både 
materiella och personella resurser. Höga krav i lagstiftning på hygien i 
tillverkning och distribution bidrar till både investerings- och driftskostnader. 
Vi vet i dagsläget inget om efterfrågan på matdistribution, vilket skapar stor 
osäkerhet om vilken produktionskapacitet som skulle krävas.
Kostnaden är svår att hämta igen enbart genom insatsavgift för den enskilde 
och sparad arbetsinsats för att helt ersätta matberedning med matdistribution.

Beskrivning av ärendet
Lars Handegard, V, föreslår i motion daterad 2018-11-27 att fullmäktige 
beslutar att Ludvika kommun genom Vård- och omsorgsnämnden återinför 
matdistribution inom äldreomsorgen.

Lars Handegars uppmanar i samma motion Vård- och omsorgsnämnden att i 
samråd med Arbetsmarknadsenheten, AME, hitta lösningar där distribution av 
mat kan ske genom ett arbetsmarknadsprojekt.

Matdistribution av matlådor har i Ludvika ersatts av biståndsbeslut om hjälp 
med matberedning, och maten tillagas i den enskildes hem. I riktlinjer antagna 
av Vård- och omsorgsnämnden 2016 benämns insatsen måltidshjälp och 
innebär hjälp att värma färdig mat eller tillaga måltider, ställa fram och plocka 
undan helt eller delvis i måltidssituationen vid vissa eller samtliga måltider. Här 
ingår också tillsyn för att se om personen ätit eller behöver social samvaro vid 
måltider.
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Matdistribution är ingen lagstiftad insats utan socialtjänstlagen ger varje 
kommun ansvar för att själv utforma de insatser som behövs för att uppfylla 
SoL 4 kap.1§. 

”Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt 
har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Den 
enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas 
så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv.”

Biståndshandläggarna har inte många ansökningar, förfrågningar eller önskemål 
om matlådor. Handläggarnas uppfattning efter uppföljning av hemtjänstbeslut 
hos den enskilde är att de som har hjälp med att handla och iordningsställa mat 
är nöjd med att själv kunna välja vad man vill äta utifrån det utbud som finns i 
vanliga livsmedelsaffärer. Ett antal personer har också valt att köpa matlåda 
från någon av kommunens restauranger. Sammantaget finns idag inga 
indikationer på att matdistributionen saknas i någon större omfattning.

Satsning som kompetenshöjning kring nutrition och att anställa en dietist skulle  
bygga på kompetensen kring mat och näring. Kopplat till ett arbete med 
kvalitetsverktyget Senior Alert på team träffar i hemtjänsten skulle detta 
säkerställa näringsintag som är anpassat för äldre.

Ekonomiska konsekvenser
Vad krävs för att laga matlådor i egen regi?
Krav ställs på produkten som ska tillverkas då den faller in under en egen 
livsmedelslagstiftning där det ställs höga krav på hygien i tillverkning och 
distribution.  Ovissheten om efterfrågan gör att det är svårt att veta vilken nivå i 
produktionskapacitet som ambitionen vid egen produktion av matlådor skulle 
vara lämplig att ligga på. Nedanstående uppskattningar utgår från ett 
kundunderlag som motsvarar tidigare antal personer med matdistribution.

Investeringar motsvarande cirka 6,5 miljoner kronor behöver göras. Det här är 
lågt räknat, eftersom vi inte riktigt vet om livsmedelsinspektionen skulle kunna 
ha ytterligare krav på produktionsytor och utrustning i bilar. Investering krävs 
för specialutrustade bilar med kylaggregat för att klara kylkedjan och med 
utrustning som frigolitboxar och kylklampar. Nya separata tillverkningskök med 
särskilda hygieniska ytor samt maskiner som kan kyla och packa maten med 
livsmedels gas, (ett krav i livsmedelslagstiftningen) ställer krav på 
ombyggnation. Hygieniska utrymmen måste också finnas för den 
specialkosthantering som följer med.

Beräknad driftskostnad
En uppskattad kostnad för drift motsvarar 5,8 miljoner kronor. Här ingår 
kostnad för distributionspersonal 3,5 årsarbetare, ökad arbetsbelastning för 
befintlig kökspersonal 2,0 årsarbetare, råvarukostnader, ökad lokalhyra, löpande 
kostnader för drivmedel, försäkringar samt arbetstimmar för administration och 
kundspecifika önskemål samt normal felmarginal i produktion och distribution.
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Portionspriset skulle bli cirka 200 kronor för att investeringarna skulle kunna 
återbetalas. Vid undersökning av andra kommuners avgift till den enskilde för 
matdistribution, finns en medelkostnad på 63 kronor per portion, där den lägsta 
avgiften är 51 kronor och den högsta 87 kronor.

Kostnader i drift motsvarande nästan 6 miljoner kronor per år är svåra att 
hämta igen. Visserligen motsvarar dagens tid för hemtjänstpersonalen för 
matberedning 500 000 kronor/månad, men det är tveksamt om hela den tiden 
kan hämtas igen då många som idag har hjälp med matberedning kommer 
behöva hjälp att värma matlådan, ställa fram på bordet och plocka bort. Ett 
ställningstagande är också om hjälp med matberedning av egen mat i så fall inte 
längre ska beviljas. Om inte så kommer vi sannolikt inte att komma upp i 
samma produktion som tidigare, dvs 200 portioner/dag.

Frågan om vilka alternativ till distribution som kan vara lämplig är en senare 
fråga och behöver speciellt utredas vid en planering av eventuellt införande av 
matdistribution.

Eva Björsland
Förvaltningschef

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-12-11

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 76 Dnr 2019/409

Ny ledningsorganisation

Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner förslag till ny ledningsorganisation

Beskrivning av ärendet
För att kunna möta framtidens utmaningar avseende kvalitet, volym och 
ekonomi behöver förvaltningen anpassa ledningsorganisationen och därunder 
tillhörande verksamhetsområden. I dag finns det en obalans mellan 
verksamhetsområdena avseende b.la typ av verksamhet, volym, antal direkt 
underställda medarbetare och titlar kopplat till ansvar och nivå.

Förvaltningschefen har därför tagit fram ett förslag på ny ledningsorganisation.

Förslaget på den nya ledningsorganisationen följer SKRs 
arbetsidentifikationssystem (AID) avseende chefstitlar och ansvarsnivåer. Vilket 
innebär att budget och rapporteringsansvar fördelas ner i organisationen från 
förvaltningschef till verksamhetschefer och vidare ner till enhetschefer.

Ledningsorganisationen utökas enligt förslaget med 3 årsarbetare vilket ryms 
inom den interna fördelningen av budgetramen för 2020 som vård- och 
omsorgsnämnden tog beslut om 2019-11-27, dnr 2019/128.

Risk- och konsekvensanalyser har gjorts och MBL § 19 samt MBL § 11 är 
genomförda. De fackliga organisationerna delar förvaltningens förslag.  Ny 
ledningsorganisation föreslås gälla från och med den 1 februari 2020.   

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad den 3 december 2019. 

Behandling
Åsa Bergkvist yrkar på att Vård- och omsorgsnämnden godkänner 
förvaltningens förslag till ny ledningsorganisationen.

Ordförande ställer förslagen mot varandra, och ordförande finner att 
arbetsutskottet beslutar enligt Åsa Bergkvists förslag.

______
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Beslut skickas till
Vård- och omsorgsnämnden
Akt
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Datum

2019-12-03 2019/409

Eva Björsland

Förslag ny ledningsorganisation inom vård- och 
omsorgsförvaltningen

Förvaltningens förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen om ny 
ledningsorganisation

Sammanfattning
För att kunna möta framtidens utmaningar avseende kvalitet, volym och 
ekonomi behöver förvaltningen anpassa ledningsorganisationen och därunder 
tillhörande verksamhetsområden. I dag finns det en obalans mellan 
verksamhetsområdena avseende b.la typ av verksamhet, volym, antal direkt 
underställda medarbetare och titlar kopplat till ansvar och nivå.

Förvaltningschefen har därför tagit fram ett förslag på ny ledningsorganisation.

Förslaget på den nya ledningsorganisationen följer SKRs 
arbetsidentifikationssystem (AID) avseende chefstitlar och ansvarsnivåer. Vilket 
innebär att budget och rapporteringsansvar fördelas ner i organisationen från 
förvaltningschef till verksamhetschefer och vidare ner till enhetschefer.

Ledningsorganisationen utökas enligt förslaget med 3 årsarbetare vilket ryms 
inom den interna fördelningen av budgetramen för 2020 som vård- och 
omsorgsnämnden tog beslut om 2019-11-27, dnr 2019/128.

Risk- och konsekvensanalyser har gjorts och MBL § 19 samt MBL § 11 är 
genomförda. De fackliga organisationerna delar förvaltningens förslag.  Ny 
ledningsorganisation föreslås gälla från och med den 1 februari 2020.   

Beskrivning av ärendet
För att kunna möta framtidens utmaningar avseende kvalitet, volym och 
ekonomi på ett bra sätt behöver förvaltningen anpassa ledningsorganisationen 
och därunder tillhörande verksamhetsområden. 
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Nuläge
I dag finns det en obalans mellan förvaltningens verksamhetsområden avseende 
b.la typ av verksamhet, volym, antal direkt underställda medarbetare och titlar 
kopplat till ansvar och nivå. Målet i framtagandet av förslag har därför varit att 
balansera ledningsorganisationen utifrån främst dessa parametrar men också 
med brukar- och medarbetarperspektivet i fokus.  

Inom förvaltningens nuvarande ledningsorganisation och verksamhetsområde 
finns idag; förvaltningschef, verksamhetsutvecklare, medicinskt ansvarig 
sjuksköterska, områdeschef LSS, socialpsykiatri och stödpedagoger, kostchef, 
områdeschef äldreomsorg och hemsjukvård, enhetschef bemanningsenheten, 
områdeschef kansli- och nämndadministration samt enhetschef 
biståndshandläggning och anhörigstöd. 

Under en period fram till och med den 31 januari 2020 har förvaltningen 
dessutom förstärkt ledningsorganisationen med tre biträdande områdeschefer. 

Omvärldsbevakning
Underlaget till förslaget om ny ledningsorganisation baseras b.la. på 
informationsinhämtning genom intern omvärldsanalys, dvs hur ser 
ledningsstrukturen ut i resten av kommunen, och extern omvärldsanalys, dvs 
hur är andra kommuner organiserade inom vård-och omsorg och kost. För att 
få en bild av förvaltningens behov och förutsättningar har information även 
inhämtats av medarbetare i b.la. förvaltningens tillfälliga ledningsgrupp genom 
individuella samtal. Förslaget har tagits fram i samråd med kommunchef och 
personalchef. 

I framtagandet av förslaget har hänsyn tagits till det övergripande arbete som 
pågår i kommunen avseende enhetliga chefstitlar sett till ansvarsnivå, 
organisation och delegationsordning samt budgetansvar. I förslaget föreslås 
därför chefer som är direkt underställda förvaltningschefen att omnämnas 
verksamhetschef i stället för områdeschef.  

Förslag ny ledningsorganisation 
Nedan föreslås en ny ledningsorganisation samt ansvars- och 
verksamhetsområden.

Verksamhetscontroller

Verksamhetscontrollern ansvarar för att samla in, leverera och analysera 
verksamhetsstatistik för att säkerställa att resurser används på ett kvalitativt och 
ekonomiskt sätt samt ansvarar för återrapportering av målstyrningsdata. Arbetet 
grundas på och kopplas till samhällsutvecklingen t.ex. befolkningsprognos och 
boendeplaner.
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I nuvarande organisation har den här funktionen titeln verksamhetsutvecklare. 
För att stämma bättre överens med funktionsinnehållet föreslås att titeln byts ut 
till verksamhetscontroller. 

Ledningsstöd 

I nuvarande organisation finns inget direkt ledningsstöd för förvaltningschef 
och övriga chefer i ledningsgruppen. Organisationen saknar en funktion som 
kan stötta chefer och verksamheter i driften samt att bistå och/eller driva, 
utveckla och implementera nya arbetssätt och processer inom förvaltningen. 
Ledningsstödet ska fånga upp utvecklingsområden, föreslå och genomföra eget 
utredningsarbete, vara en central funktion i samarbete med Regionen samt 
bevaka och vara behjälplig i att söka extern finansiering som t.ex. statsbidrag. 
Ledningsstödets uppdrag kommer att skifta utifrån förvaltningens olika behov. 
Förslaget innebär därför att organisationen utökas med en 
ledningsstödsfunktion som ligger direkt underställd förvaltningschefen. 
Funktionen är nyinrättad vilket innebär att tjänsten kommer att formas över tid.

Förvaltningschefen är den som ger ledningsstödet mandat i arbetet.

Kostverksamheten  

Kostverksamheten föreslås oförändrad med undantag från kostchefens titel 
som föreslås ändras till verksamhetschef kost.

Äldreomsorg, hälso-och sjukvård, rehabilitering/medicinskt ansvarig för 
rehabilitering, medicinskt ansvarig sjuksköterska  

Hela äldreomsorgsverksamheten, hälso- och sjukvården, rehabiliteringen samt 
medicinskt ansvarig för rehabilitering ingår i nuvarande organisation i samma 
verksamhetsområde under områdeschefen för äldreomsorg och hemsjukvård.

Detta verksamhetsområde har visat sig vara för omfattande avseende volym 
och antal medarbetare för en områdeschef att hantera. Därför föreslås 
verksamhetsområdet att förstärkas med ytterligare en områdeschef och att titeln 
områdeschef byts ut till verksamhetschef. 

Funktionen medicinskt ansvarig sjuksköterska ligger i dagsläget placerad direkt 
under förvaltningschefen. För att få en mer integrerad hälso-och sjukvård och 
främja samarbetet mellan de olika funktionerna inom hälso-och sjukvården 
föreslås att funktionen medicinskt ansvarig sjuksköterska flyttas till samma 
verksamhetsområde som hälso-och sjukvård sjuksköterskor. Förslaget skulle då 
innebära att särskilt boende, hälso-och sjukvård sjuksköterskor samt medicinskt 
ansvarig sjuksköterska blir samlad under en verksamhetschef.

Den andra verksamhetschefen skulle då förslagsvis ansvara för hemtjänsten, 
hälso- och sjukvård rehabilitering och medicinskt ansvarig för rehabilitering.

Detta innebär att verksamhetsansvaret för hälso- och sjukvården fördelas på två 
verksamhetschefer. 
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I förslaget föreslås också att stödpedagogerna som i nuvarande organisation 
ligger samlade direkt under områdeschefen för LSS och socialpsykiatri flyttas att 
ligga direkt underställda enhetschefen för rehabilitering. De hamnar då på rätt 
ansvarsnivå. 

Dessutom skulle det kunna främja samarbetet med sjukgymnaster och 
arbetsterapeuter då alla tre funktioner arbetar tvärsektoriellt dvs över alla 
verksamhetsområden i förvaltningen.

Eftersom den ordinarie tjänsten som områdeschef för äldreomsorg och 
hemsjukvård redan är vakant innebär förslaget att två verksamhetschefer 
behöver rekryteras.

LSS och socialpsykiatri

Detta verksamhetsområde föreslås i princip oförändrat med undantag från 
områdeschefens titel som föreslås ändras till verksamhetschef LSS och 
socialpsykiatri. Förslaget innebär också att stödpedagogerna som tidigare legat 
direkt underställda områdeschefen flyttas enligt ovan att ligga direkt 
underställda enhetschefen för rehabilitering.

Stödfunktioner administration, biståndshandläggning, anhörigstöd och 
bemanning 

I nuvarande organisation ligger samtliga av dessa verksamhetsområden 
placerade direkt under förvaltningschefen. Verksamheten kansli- och 
nämndadministrationen leds av en områdeschef som inte har några direkt 
underställda chefer. Verksamheten biståndshandläggning och anhörigstöd leds 
av en enhetschef liksom bemanningsverksamheten. 

Dessa verksamhetsområden är främst av administrativ karaktär och arbetar 
tvärsektoriellt över hela organisationen. Biståndshandläggningen är 
myndighetsutövningen för hela vård- och omsorgsverksamheten och dess 
verkställighet. Anhörigstöd, kansli- och nämndadministrationen samt 
bemanningsverksamheten fungerar som stödfunktioner inom alla 
verksamhetsområden. Därför föreslås att organisationen utökas med ett mer 
samlat verksamhetsområde för dessa funktioner. 

Verksamhetsområdet stödfunktioner och myndighetsutövning föreslås ledas av 
en verksamhetschef och ligga direkt underställd förvaltningschefen. Förslaget 
innebär att nuvarande områdeschef för kansli- och nämndadministration får ett 
utökat område och erbjuds tjänsten som verksamhetschef för stödfunktioner.

Kansli- och nämndadministrationen föreslås ledas av en enhetschef och flyttas 
till att ligga under verksamhetschefen för stödfunktioner. Enhetschefstjänsten 
blir vakant och behöver rekryteras. Förslaget innebär också att kansli- och 
nämndadministrationen byter namn till administration för att bättre inrymma 
alla delar av administrationen t.ex. systemstödet.

Även biståndshandläggningen och anhörigstöd föreslås flyttas till att ligga under 
verksamhetschefen för stödfunktioner och myndighetsutövning liksom 
bemanningsverksamheten.
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Ledningsgruppen 
I nuvarande organisation ingår 9 personer i ledningsgruppen varav 2 personer 
på enhetschefsnivå. I den tillfälliga organisationen ingår 11 personer i 
ledningsgruppen. 

I förslaget föreslås följande funktioner ingå i ledningsgruppen får vård- och 
omsorg; förvaltningschef, ledningsstöd, verksamhetscontroller och samtliga 
verksamhetschefer, totalt 8 personer. Övriga föreslås ha närvarorätt i 
överenskommelse med verksamhetschef och förvaltningschef. 

Förslaget innebär att förvaltningschefen får 7 direkt underställda medarbetare 
inklusive ett utökat ledningsstöd i stället för 8 personer vilket ger 
förvaltningschefen förutsättningar att arbeta med strategiska frågor samt att 
leda och fördela arbetet i ledningsgruppen. Verksamhetscheferna får mellan 3-
13 direkt underställda enhetschefer vilket ger dem goda möjligheter att stötta 
enhetscheferna i driften och samtidigt arbeta med utveckling av verksamheten. 

I förslaget fördelas budget och rapporteringsansvaret ner i organisationen från 
förvaltningschef till verksamhetschefer och vidare ner till enhetschefer.

Konsekvensanalys
Risk- och konsekvensanalyser har gjorts och MBL § 19 samt MBL § 11 är 
genomförda. De fackliga organisationerna delar förvaltningens förslag.  Ny 
ledningsorganisation föreslås gälla från och med den 1 februari 2020.   

Summering
Genom att fördela verksamheterna enligt detta förslag får vi balans i 
organisationen och vi säkerställer att vi har enhetschefer och verksamhetschefer 
på rätt nivå i organisationen. Vi får en tydligare ansvarsfördelning och struktur. 
Det stärker förutsättningarna för ett tydligt ledarskap i hela organisationen.

Ekonomiska konsekvenser
Ledningsorganisationen utökas enligt förslaget med 3 årsarbetare vilket ryms 
inom den interna fördelningen av budgetramen för 2020 som vård- och 
omsorgsnämnden tog beslut om 2019-11-27, dnr 2019/128.

Bilagor
1. Vård- och omsorgsförvaltningens ledningsorganisation 200201

Eva Björsland
Förvaltningschef
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Beslut skickas till
Akt
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FC

Verksamhetschef/SAS
Stödfunktioner och 

myndighetsutövning

1 EC
Administration

1 EC
Biståndshandläggning

Anhörigstöd

1 EC
Bemanning

Verksamhetschef
Hemtjänst

MAR/HSV Rehab

12 EC
Hemtjänst

1 EC/MAR
Hälso-och sjukvård 

Rehabilitering
Stödpedagoger

Verksamhetschef
LSS

Socialpsykiatri

10 EC 
LSS

2 EC 
Socialpsykiatri

Verksamhetschef
SÄBO

MAS, HSV SSK

9 EC
Särskilt boende

1 MAS
 

1 EC
Hälso- och sjukvård SSK

Verksamhetschef
Kost

3 EC 
Kost

Verksamhetscontroller Ledningsstöd
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-12-11

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 77 Dnr 2019/260

Uppdrag- frisknärvaro

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

handlingsplan för ökad frisknärvaro

2. Handlingsplanen ska följas upp och återrapporteras till vård- och 
omsorgsnämnden den 31 juni och den 31 december varje år och 
revideras senast 31 december varje år

Beskrivning av ärendet
Vård- och omsorgsförvaltningen har under de senaste åren haft en ökad 
sjukfrånvaro. År 2018 var den genomsnittliga sjukfrånvaron 10,53 % och till 
och med oktober 2019 var den 11 %. Utifrån det har vård- och 
omsorgsnämnden gett förvaltningschefen i uppdrag att upprätta en 
handlingsplan för ökad frisknärvaro med årlig revidering och 
halvårsuppföljning.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad den 10 december 2019.

______

Beslut skickas till
Vård- och omsorgsnämnden
Akt
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Dnr 2019/260

Handlingsplan för ökad frisknärvaro

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

handlingsplan för ökad frisknärvaro

2. Handlingsplanen ska följas upp och återrapporteras till vård- och 
omsorgsnämnden den 31 juni och den 31 december varje år och 
revideras senast 31 december varje år

Sammanfattning
Vård- och omsorgsförvaltningen har under de senaste åren haft en ökad 
sjukfrånvaro. År 2018 var den genomsnittliga sjukfrånvaron 10,53 % och till 
och med oktober 2019 var den 11 %. Utifrån det har vård- och 
omsorgsnämnden gett förvaltningschefen i uppdrag att upprätta en 
handlingsplan för ökad frisknärvaro med årlig revidering och 
halvårsuppföljning.

Beskrivning av ärendet
Bakgrund

Vård- och omsorgsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att upprätta 
en handlingsplan för ökad frisknärvaro med årlig revidering och 
halvårsuppföljning.

Utredning

Utredningen för att kunna ta fram en handlingsplan för ökad frisknärvaro har 
skett genom b.la. omvärldsanalys där förvaltningen har inhämtat information 
från en annan kommun som under ett års tid har arbetat med ett projekt för att 
öka frisknärvaron. Resultatet har där varit väldigt framgångsrikt.

Förvaltningen har även haft dialog med personalenhet och tagit del av samt 
inspirerats av rapporten ”Från risk till frisk” som bygger på ett 
forskningsprojekt om hälsa och framtid i offentlig förvaltning. Där utöver har 
förvaltningens tidigare handlingsplan för minskad sjukfrånvaro, daterad 150216, 
i vissa delar bidragit till nuvarande förslag.

Handlingsplanen
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Utifrån ovannämnda källor och genom dialog inom förvaltningens 
ledningsgrupp har en handlingsplan för ökad frisknärvaro tagits fram. Planen 
innehåller olika fokusområden:
- Introduktion
- Arbetsmiljö
- Tydliga roller
- Hälsofrämjande ledarskap
- Stöd
- Statistik
- Analysera 
- Kommunicera

Fler områden kräver att strategier tas fram vilket innebär att arbetsgrupper 
behöver bildas och huvudansvariga utses. De flesta aktiviteterna kräver arbete 
över tid för att få effekt därför har förvaltningens ledningsgrupp gjort en 
prioriteringsordning. 

Under 2020 kommer förvaltningen att fokusera på att informera och förankra 
handlingsplanen i organisationen. Ett stort fokusområde kommer att vara att 
identifiera sjukfrånvaron, dvs att t.ex. se över om vissa verksamheten har högre 
sjukfrånvaro än andra, om det är högre sjukfrånvaro vissa perioder under året 
och om sjukfrånvaron tenderar att röra någon specifik åldersgrupp etc. Därefter 
ska sjukfrånvaron analyseras dvs vad den grundar sig i. Det kan vara ”vanliga” 
sjukdomar, otrivsel, arbetsbelastning, otillfredsställande arbetstider, 
hemsituation etc. Att identifiera och analysera sjukfrånvaron är av yttersta vikt 
för att respektive chef ska kunna arbeta med riktade insatser och åtgärder. Det 
kommer att följas upp månadsvis av enhetschef, verksamhetschef, ekonom och 
förvaltningschef i samband med budgetuppföljningen. 

Ytterligare fokus under 2020 kommer att vara att tydliggöra chefers och 
medarbetares ansvar liksom att utforma en gemensam introduktionsplan för 
nya medarbetare och chefer.

Mål

Det är naturligtvis önskvärt att få snabb effekt på åtgärderna för ökad 
frisknärvaro, främst utifrån medarbetarperspektivet men även utifrån 
förvaltningens ekonomiska situation. Att öka frisknärvaron och minska 
sjukfrånvaron är dock ett långsiktigt arbete. Förvaltningen har därför valt att 
göra en realistisk bedömning och satt mål om att sänka sjukfrånvaron med 1 % 
under 2020. Det innebär en genomsnittlig sjukfrånvaro på 10 % vid årets slut. 

Ekonomiska konsekvenser
Sjukfrånvaro kostar pengar. Hittills i år dvs till och med oktober 2019 har 
förvaltningen betalt ut 16 750 129 kr i bara sjuklön. Där utöver tillkommer 
också kostnaden för ersättande vikarier.
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Aktiviteterna i handlingsplanen kostar initialt tid och administration men i 
förlängningen är det marginella investeringskostnader i förhållande till vad 
sjukfrånvaron kostar. Om förvaltningen minskar sjukfrånvaron med 1 % 
innebär det minskade kostnader med 1 827 286 kr under år 2020 med 
nuvarande lönekostnad. 

Eva Björsland
Förvaltningschef

Susan Ludvigsson
Enhetschef bemanningsenheten

Beslut skickas till
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För ökad frisknärvaro Vård- och omsorgsförvaltningen
Förbättringsområde Åtgärd Aktivitet kopplat till åtgärd Ansvarig När Anteckningar

1 Introduktion medarbetare
Kommunnivå Introduktionsträff för nyanställda i 

kommunen tills vidare eller 
anställda på vikariat mer än 6 
månade

Personalenheten anordnar träffen Närmaste chef anmäler ny 
medarbetare

Vid nyanställning Anordnas 2 
gånger/år

Förvaltningsnivå Introduktionsprogram för nya 
medarbetare 

Befintlig arbetsgrupp fortsätter eller 
ny utses

Ledningsgruppen för hållbar 
bemanning

Klart 200430 Se separat uppdrag

Enhetsnivå Introduktionsprogram för nya 
medarbetare

Varje enhet ska ha en 
introduktionsplan som är utformad så 
att nyanställda självständigt kan 
utföra arbetet efter introduktion

Närmaste chef eller av chef utsedd 
introduktionsansvarig

Klart 200613

2 Introduktion chefer
Kommunnivå Introduktionsträff för nyanställda i 

kommunen tills vidare eller 
anställda på vikariat mer än 6 
månader 

Personalenheten anordnar träffen Närmaste chef anmäler ny chef Vid nyanställning Anordnas 2 
gånger/år

Information för nya chefer Personalenheten anordnar dagen Närmaste chef anmäler ny chef Vid nyanställning 
eller vid behov

Anordnas 4 
gånger/år

Utbildningar för nya chefer från 
kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning 
anordnar utbildningstillfällen

Ny chef Vid nyanställning 
eller vid behov

Rullande enligt 
årsplan

Förvaltningsnivå Upprätta nytt 
introduktionsprogram för nya 
chefer

Utse arbetsgrupp Ledningsgruppen Klart 201231
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Förbättringsområde Åtgärd Aktivitet kopplat till åtgärd Ansvarig När Anteckningar
Enhetsnivå Introduktionsprogram för 

nyanställda chefer
Upprätta individuella 
introduktionsprogram vid 
nyanställning

Verksamhetschefer Vid nyanställning

3 Arbetsmiljö
Tydliga ansvarsområden och 
arbetsuppgifter för chefer och 
medarbetare

Gå igenom arbetsbeskrivningar för alla 
funktioner och se över flöden i 
arbetssätt. Arbetsgrupp utses

Ledningsgruppen 2020

Systematiskt arbetsmiljöarbete 
(SAM)

Aktivt arbeta med att förbättra 
arbetsmiljön

Alla chefer På alla 
arbetsplatsträffar

Genomföra skyddsronder Alla chefer 1 gång/år
Genomföra psykosociala skyddsronder Alla chefer 1 gång/år Mall ska tas fram

Gemensam utbildning i arbetsmiljö 
för chefer och skyddsombud

Personalenheten anordnar Chef och skyddsombud ansvarar 
för att delta

Utbildning i lyft- och förflyttning Anordnas av företagshälsovården Medarbetare ansvarar för att 
anmäla sig och delta
Chef följer upp

För nyanställda och 
vartannat år för tills 
vidare anställda

Utbildning för ryggombud Anordnas av företagshälsovården Medarbetare ansvarar för att 
anmäla sig och delta
Chef följer upp

Vartannat år

Utbildning i hot- och våld för 150 
medarbetare

Anordnas av vård- och 
omsorgsförvaltningen

Medarbetare ansvarar för att 
anmäla sig och delta
Chef följer upp

2020

Handledarutbildning hot och våld 
för stödpedagogerna

Anordnas av vård- och 
omsorgsförvaltningen

Stödpedagogerna ansvarar för att 
gå 
Chef följer upp

2020

Utbilda hälsoinspiratörer Personalenheten anordnar Hälsoinspiratörer ansvarar för att 
anmäla sig och delta

Upprätta friskvårdsplan på varje 
enhet

Hälsoinspiratör 1 gång/år

Hälsokontroll av nattarbetare Företagshälsovården genomför Företagshälsovården kallar 
nattarbetande personal

Enligt plan
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Förbättringsområde Åtgärd Aktivitet kopplat till åtgärd Ansvarig När Anteckningar
Influensavaccination Alla medarbetare erbjuds vaccination 

mot influensa
Personalenheten Hösten 2019 2020?

4. Tydliga roller
Klargöra chefens ansvar för 
frisknärvaro

Varje chef ska aktivt arbeta med att få 
ner sjukfrånvaron på sitt 
ansvarsområde

Alla chefer

Arbeta utifrån tagen 
rehabiliteringsprocess

Alla chefer

Klargöra medarbetarens ansvar för 
frisknärvaro

Varje medarbetare är skyldig att 
medverka i sin rehabilitering 

Alla medarbetare Vid behov

5 Hälsofrämjande ledarskap
Tydliga rutiner vid sjukanmälan Rutin för sjukanmälan på Insidan ska 

följas
Alla anställda

Göra tidiga anpassningar Se över möjlighet att tillfälligt anpassa 
arbetet för att hindra eller korta 
sjukskrivningen

Närmaste chef Vid behov

Agera vid tidiga signaler på stress 
hos medarbetaren

Varje arbetsplats ska ha en tydlig 
prioriteringsordning vid hög 
arbetsbelastning 

Närmaste chef Vid behov

Chef ska agera när medarbetare 
uttrycker stress

Närmaste chef Vid behov

Uppmärksamma intermittent 
anställdas sjukfrånvaro

Kontakta vikarier som har 6 
frånvarotillfällen på 6 månader

Enhetschef ansvarar när vikarien 
har ett schema på den enheten 
och  bemanningsadministratör i 
övrigt.

Vid behov

Erfarenhetsutbyte mellan chefer Workshop för chefer Verksamhetschef och 
enhetschefer

På stormöte för 
chefer

6 Stöd
Tydlig rehabiliteringsprocess Lätt tillgänglig på Insidan Personalenheten
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Förbättringsområde Åtgärd Aktivitet kopplat till åtgärd Ansvarig När Anteckningar
Utbildning i 
rehabiliteringsprocessen, 
rekrytering och arbetsrätt

Personalenheten anordnar Alla chefer Vid nyheter och 
enligt plan

Stöd vid enskilda ärenden Personalenheten kan ge råd och stöd Alla chefer Vid behov
Företagshälsovården Aktiviteter enligt avtal Närmaste chef I förebyggande 

syfte, vid upprepad 
korttidsfrånvaro och 
i övrigt när behov 
finns

Handledning för enhetschefer Verksamhetschef och 
enhetschefer

7 Analysera
Följa orsaken till frånvaro Samtal med medarbetare Närmaste chef Vid behov

Redovisa sjukfrånvarostatistiken för 
alla

Närmaste chef En gång/månad

8 Kommunicera
Handlingsplanen ska 
kommuniceras 

AU
Nämnden

Susan Ludvigsson 191211
191218

Ledningsgrupp Susan Ludvigsson 191120
191204

Chefsträffar Verksamhetschefer Januari 2020
Medarbetare Verksamhetschefer och 

enhetschefer
Januari – februari 
2020

Insidan Susan Ludvigsson

9 Uppföljning och revidering
Uppföljning i samband med budget 
och resultat avstämning 

Enhetschef, verksamhetschef och 
ekonom har gemensam avstämning

Enhetschef En gång/månad

Uppföljning 2 gånger/år Genomgång på ledningsgrupp Ledningsgruppen Senast 200630 och 
201231

Revidering 1gång/år Genomgång på ledningsgrupp Ledningsgruppen Senast 201231
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Förbättringsområde Åtgärd Aktivitet kopplat till åtgärd Ansvarig När Anteckningar
Redovisas för nämnden Förvaltningschef Två gånger/år
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-12-11

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ §. Dnr 2019/162

Dokumenthanteringsplan 2019

Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar dokumenthanteringsplanen daterad den 9 
december 2019

Beskrivning av ärendet
Enligt arkivreglementet ska varje nämnd ansvara för sitt arkiv. Nämnderna ska 
upprätta planer, som beskriver myndighetens handlingar och hur dessa 
hanteras, så kallad dokumenthanteringsplan. I dokumenthanteringsplanen ska 
det framgå fastställda gallringsfrister.
Gallringsfrist är den tid som förflyta innan gallringsbara handlingar får gallras ut 
och förstöras. Dokumenthanteringsplanen ska revideras årligen.

Följande revideringar har skett i dokumenthanteringsplanen, beslutad i vård- 
och omsorgsnämnden den 18 januari 2017 § 9.

Uppdaterat databärare

Kontrollerat gallring och bevarat

Dokumenthanteringsplanen har strukturerats om, delats in i områden

Ordet elektronisk har tagits bort och ersatts med digitalt

Ordet PUL har ersatts med GDPR

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad den 3 december 2019.

Behandling
Ärendets behandling

______

Beslut skickas till
Vård- och omsorgsnämnden
Akt
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TJÄNSTESKRIVELSE
Sida

1(1)
Datum

2019-12-03
Diarienummer

VON  2019/162

Vård- och omsorgsförvaltningen
 

Vård- och omsorgsnämnden

Dokumenthanteringsplan

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar dokumenthanteringsplanen daterad den 9 
december 2019.

Beskrivning av ärendet
Enligt arkivreglementet ska varje nämnd ansvara för sitt arkiv. Nämnderna ska 
upprätta planer, som beskriver myndighetens handlingar och hur dessa 
hanteras, så kallad dokumenthanteringsplan. I dokumenthanteringsplanen ska 
det framgå fastställda gallringsfrister.
Gallringsfrist är den tid som förflyta innan gallringsbara handlingar får gallras ut 
och förstöras. Dokumenthanteringsplanen ska revideras årligen.

Följande revideringar har skett i dokumenthanteringsplanen, beslutad i vård- 
och omsorgsnämnden den 18 januari 2017 § 9.

Uppdaterat databärare

Kontrollerat gallring och bevarat

Dokumenthanteringsplanen har strukturerats om, delats in i områden

Ordet elektronisk har tagits bort och ersatts med digitalt

Ordet PUL har ersatts med GDPR

Eva Björsland
Förvaltningschef

Åsa Engberg
Förvaltningssekreterare

Bilagor
1. Dokumenthanteringsplan, daterad den 9 december 2019.

Beslut skickas till
Förvaltningens ledningsgrupp
Intranätet
Akt 

78



Dokumenthanteringsplan
Sida

1(30)
Datum

2019-12-09 

Vård- och omsorgsförvaltningen

Dokumenthanteringsplan
Dokumentnamn
Dokumenthanteringsplan

Dokumenttyp
Dokumenthanteringsplan

Omfattning
Vård- och omsorgsförvaltningen

Dokumentägare
Förvaltningschef

Dokumentansvarig
Förvaltningssekreterare

Författningsstöd
Arkivlagen, (SFS1990:782), HSL, SOL,LSS, SFB

                         Beslutad
VON 2019-12-18 §

Bör revideras senast
2021-12-31

Beslutsinstans
Vård- och omsorgsnämnden

Diarienummer
2019/162

Revideringar                                                    Vad revideringen avsett

2019-12-09 Uppdatering av databärare, kontroll av gallring/ bevara, 
Ersätter dokumenthanteringsplan beslutad 18 januari 2017 VON  § 9
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DOKUMENTHANTERINGSPLAN VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

1 Information 

Förklaring av :

Handling Inkommen till eller upprättad handling/dokument till vård- och omsorgsförvaltningen.

Databärare I vilken form finns handlingen, papper eller digitalt.

Förvaringsplats Vart kan man återfinna handlingen.

Bevaras Huvudregeln är att allmänna handlingar ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att allmänheten kan ta tillvara sin rätt att ta del av 
dessa handlingar. 
Det innebär att handling ska arkiveras för all framtid. Handlingar som ska bevaras levereras till kommunarkivet tidigast ett år efter 
avslut

Gallras Allmänna handlingar får gallras, det innebär att handling förstörs och därmed inte kan återsökas eller återskapas. Sekretessbelagd 
handling strimlas. Gallringsbara handlingar i digital form gallras i systemet.

Om det står en tidsgräns (gallringsfrist) för bevarande får handlingen gallras (förstöras) efter angivet antal hela år. I undantagsfall kan 
gallringsfrist anges i annan form än antal år. Saknas det gallringsbeslut på en handlingstyp så är gallring inte tillåten. Rådgör istället 
med Regionarkivet om revidering av planen.

 Gallras vid inaktualitet: innebär att handling gallras när den inte längre behövs i verksamheten.
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DOKUMENTHANTERINGSPLAN VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

2 Anhörigstöd

Handling Sorteringsordning/sökväg Databärare Förvaringsplats Bevaras/Gallras Ansvarig/Anmärkning

Ansökan
Ansökan om anhörigveckor År dnr Digitalt/papper Diariet/pärm Bevaras/ 2år Anhörigkonsulent

3 Arkivering

Handling Sorteringsordning/sökväg Databärare Förvaringsplats Bevaras/Gallras Ansvarig/Anmärkning

Arkiv
Arkivförteckning, 
arkivbeskrivning

Arkiv lagen

Dokumenthanteringsplan År dnr Digitalt Diariet Bevaras Inkluderarar arkiv-
beskrivning, beskrivning 
enligt OSL 4kap 2§ 
behandling av 
personuppgifter.

Gallringsbeslut Digitalt, papper Diariet Bevaras

Gallringsprotokoll Digitalt, papper Diariet Bevaras
Reversal på överlämnade 
handlingar till länsar kivet

Digitalt, papper Diariet Bevaras
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DOKUMENTHANTERINGSPLAN VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

4 Behandling av personuppgifter (GDPR) 

Handling Sorteringsordning/sökväg Databärare Förvaringsplats Bevaras/Gallras Ansvarig/Anmärkning

Behandling av personuppgifter 
(GDPR) 

Incidentrapport Digitalt, papper Diariet Bevaras/2 år
Registerförteckning Digitalt Diariet Bevaras

Registerutdrag – begäran om handling 
– svar

Digitalt Diariet Bevaras
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DOKUMENTHANTERINGSPLAN VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

5 Biståndsbedömning

Handling Sorteringsordning/sökväg Databärare Förvaringsplats Bevaras/Gallras Ansvarig/Anmärkning

Biståndsbedömning
Anmälan och beslut om 
ställföreträdare/ ombud. Fullmakter

Papper Akt 5 år med undantag 
för födda 5, 15 och 25

Ansökan om insats Papper Akt 5 år med undantag 
för födda 5, 15 och25

Bedömningsunderlag HSL, underlag för 
HSL-insatser, läkarintyg

Papper Akt 5 år med undantag 
för födda 5, 15 och 25

Beslut/beslutsunderlag Digitalt, Papper Procapita, Akt 5 år med undantag 
för födda 5, 15 och 25

Dom från förvaltningsdomstol Digitalt, Papper Diariet, Akt 5 år med undantag 
för födda 5, 15 och 25

Journalföras i löpande anteckningar i 
Procapita

Yttrande över överklagan Digitalt, Papper Diariet, Procapita, 
Akt

5 år undantag för 
födda 5, 15 och 25

Återtagande av ansökan Digitalt, Papper Procapita, Akt 5 år undantag för 
födda 5, 15 och 25

Överklagan av beslut Digitalt, Papper Diariet, Procapita, 
Akt

5 år undantag för 
födda 5, 15 och 25
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DOKUMENTHANTERINGSPLAN VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

6 Diarium
 

Handling Sorteringsordning/sökväg Databärare Förvaringsplats Bevaras/Gallras Ansvarig/Anmärkning

Diarium
Begäran om utlämnande av allmän 
handling

Digitalt, Papper Diariet Bevaras T ex journalister, politiker, allmänhet. 
Registreras i diariet, Redovisas för nämnden

Diarieförda handlingar (offentliga) Digitalt, Papper Diariet Bevaras

Diarieförda handlingar (sekretess) Digitalt, Papper Diariet Bevaras (undantag 
se anm)

Individärenden som inte blir aktuella för 
Procapita gallras efter fem år

Inkomna brev, fax, e-post och bilagor 
som hör till ärenden hos förvaltningen

Digitalt, Papper Diariet Bevaras Digitala handlingar tas ut på arkivbeständigt 
papper

Interna/externa cirkulära meddelanden Digitalt Vid inaktualitet
Intern kommunikation mellan 
tjänstemän

Digitalt, Papper Vid inaktualitet

Listor över årets ärenden sorterade 
efter initierade, diarienummer, 
kronologiskt

Digitalt, Papper Diariet Bevaras Skrivs ut årligen, läggs överst i första 
arkivboxen för respektive år

Meddelanden av tillfällig betydelse 
eller rutinmässig karaktär, övriga 
handlingar av tillfällig eller ringa 
betydelse

Digitalt, Papper Vid inaktualitet Varje enskild tjänsteman, handläggare 
ansvarar för att avgöra om en handling är av 
tillfällig eller ringa betydelse. Tillräcklig 
kunskap måste inhämtas om osäkerhet 
finns.

Postlista Digitalt, Papper Diariet Vid inaktualitet FC

Statistik Digitalt Diariet Bevaras T ex SCB

Ärendekort med handlingsförteckning Digitalt, Papper Diariet Bevaras Skrivs ut när ärendet har registrerats/ 
avslutats
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DOKUMENTHANTERINGSPLAN VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

7 Ekonomi

Handling Sorteringsordning/sökväg Databärare Förvaringsplats Bevaras/Gallras Ansvarig/Anmärkning

Ekonomi
6-mån rapporten Digitalt Arkiv, källare 

Marnäsliden samt 
ekonomiadministratör

10 år

6-mån rapporten Digitalt Gemensam i mapp i 
datorn

Bevaras Kontroll av utförda assistanstimmar och 
utbetalningar från Försäkringskassan

Avgiftsbeslut (Taxa, avgift) Digital, Papper Arkiv, källare 
Marnäsliden

5 år undantag för 
födda 5, 15 och 25

*Omprövning av avgiftsbeslut 1 ggr/år

Attestförteckning (signatur) Papper Vid inaktualitet Enhetschefer

Bokföringsorder Papper Arkiv, källare 
Marnäsliden samt 
ekonomi-
Administratör

10 år

Bokslut Digitalt, Papper Diariet Bevaras

Budgetförslag Digitalt, Papper Diariet Bevaras

Budgetunderlag Digitalt, Papper Diariet Bevaras

Budgetuppföljning Digitalt, Papper Diariet Bevaras

Dagjournaler hemtjänst, särskilt 
boende, dagvård, korttidsboende

Papper 3 år

Debiteringslistor hemtjänst, särskilt 
boende

Papper 2 år

Fakturaunderlag Papper 1 år Samhall (maskas) skannas in tillsammans 
med faktura
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DOKUMENTHANTERINGSPLAN VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Fakturaunderlag (sekretess) Papper Arkiv, källare 
Marnäsliden samt 
ekonomiadministratör 

10 år Hemsjukvården, sommarvistelse 
(hemtjänst, larm m m) beslut från 
biståndshandläggare

Handling Sorteringsordning/sökväg Databärare Förvaringsplats Bevaras/Gallras Ansvarig/Anmärkning
Inkomstförfrågan Papper Pärm hos

ekonomiadministratör
Vid inaktualitet

Internbudget Digitalt, Papper Diariet Bevaras

Internräkningar/externräkningar och 
dess avstämningslistor

Papper Arkiv, källare 
Marnäsliden samt 
ekonomiadministratör

7 år Internräkningar/externräkningar och dess 
avstämningslistor

Körjournaler Papper Enhetschef/Närarkiv 5 år Körjournalerna sparas hos enhetschef / 
närarkiv våning 2 

Momsåtersökning Papper Arkiv, källare 
Marnäsliden samt 
ekonomiadministratör

10 år

Originalfakturor och dess 
avstämningslistor

Skannas Ekonomi sos (förutom sekretess, se 
utanordning) – original Aditro

Redovisning av handkassa Papper 1 år 1 år + innevarande år (kvitton)

Revisionsprotokoll Papper Arkiv, källare 
Marnäsliden samt 
ekonomiadministratör

5 år Brukarnas medel i verksamheten

Sjuklöne-lista Papper Akt 5 år undantag för 
födda 5, 15 och 25

Tidsrapportering SFB Digitalt Resp enhetschef 2 år IntraPhone

Uppdrag budgetberedning Digitalt Diariet Bevaras

Utanordningar – sekretess Papper Arkiv, källare 
Marnäsliden samt 
ekonomiadministratör

10 år T ex medicinskt färdigbehandlade, externa 
placeringar, fondmedel
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DOKUMENTHANTERINGSPLAN VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Utanordningar – övriga Papper Arkiv, källare 
Marnäsliden samt 
ekonomiadministratör

7 år Föreningsbidrag, övriga utbetalningar 
(bokföringslagen)

Utbetalning från FK Papper Pärm 2 år

Övriga verifikationshandlingar Papper Arkiv, källare 
Marnäsliden samt 
ekonomiadministratör

7 år Kvitton, rekvisitioner m m
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DOKUMENTHANTERINGSPLAN VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

8 Ekonomi – fonder, föreningar och organisationer

Handling Sorteringsordning/sökväg Databärare Förvaringsplats Bevaras/Gallras Ansvarig/Anmärkning

Fonder
Ansökan om fondmedel Digitalt, Papper Diariet, pärm 

förvaltnings-
sekreterare

Bevaras Ansökan om fondmedel

Resultaträkning, utdelning från resp 
fond

Digitalt, Papper Diariet, pärm 
förvaltnings-
sekreterare

Bevaras Resultaträkning, utdelning från resp fond

 Utdelning från respektive fond Digitalt, Papper Diariet, pärm 
förvaltnings-
sekreterare

Bevaras Utdelning från respektive fond

Handling Sorteringsordning/sökväg Databärare Förvaringsplats Bevaras/Gallras Ansvarig/Anmärkning

Föreningar och organisationer
Ansökan om föreningsstöd Digitalt, Papper Diariet, pärm 

ekonom
Bevaras Finns på Ludvika kommuns hemsida

Handlingar bifogade ansökan Digitalt, Papper Diariet, pärm 
ekonom

Bevaras Årsberättelse, revisionsberättelse, 
budgetförslag, bokslut m m.

Beslut om föreningsstöd Digitalt, Papper Diariet Bevaras Protokoll

Regelverk för föreningsstöd Digitalt, Papper Diariet Bevaras Finns på Ludvika kommuns hemsida
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DOKUMENTHANTERINGSPLAN VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

9    Ekonomi - Upphandling

Handling Sorteringsordning/sökväg Databärare Förvaringsplats Bevaras/Gallras Ansvarig/Anmärkning

Upphandlingar

Direktupphandling (ej avtal) Digitalt, Papper Diariet Bevaras

Handlingar som gäller vård- och 
omsorgsförvaltningens egna 
upphandlingar

Digitalt, Papper Diariet Bevaras
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DOKUMENTHANTERINGSPLAN VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

10 Gemensam administration

Handling Sorteringsordning/sökväg Databärare Förvaringsplats Bevaras/Gallras Ansvarig/Anmärkning

Gemensamma dokument
Anteckningar från telefonsamtal Vid inaktualitet Om samtalet tillför ett ärende sakuppgifter 

läggs anteckningarna till akt. Övrigt rensas 
alt gallras vid inaktualitet

Avtal Digitalt, Papper Diariet, pärm Bevaras Original förvaras i närarkiv.

Delegationsordning, rutiner för 
rapportering, anmälan av 
delegationsbeslut

Digitalt, Papper Diariet Bevaras Intranätet

Enkäter från andra myndigheter Digitalt, Papper Diariet 2 år Enkäter från andra myndigheter

Enkäter, svar och andra underlag Digitalt, Papper Diariet 2 år

Fax och sändningskvitton Vid inaktualitet Domar etc

Fotografier, filmer etc (klippboken) Digitalt, papper Vid inaktualitet Dokumenterar den egna verksamheten

Fotografier, filmer etc för intern 
information och utbildning (intranät)

Digitalt Vid inaktualitet

Förordnanden Digitalt, Papper Sammanträdes-
handlingar

Bevaras Kopia i pärm 
förvaltningssekreterare

Handlingar som inkommit eller 
expedierats från myndigheten i 
elektronisk form om handlingarna har 
överförts till annat format

Digitalt, Papper Vid inaktualitet T ex e-postmeddelanden som skrivits ut på 
papper, Dessa kan gallras från inbox. Får 
inte gallras om det finns mer information i 
digital form (t ex datum, elektronisk sign) än 
i pappersform

Handlingsplaner, regler Digitalt, Papper Diariet Bevaras SAK, finns på intranätet. Den digitala 
versionen gallras vid revidering
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DOKUMENTHANTERINGSPLAN VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Informationsmaterial egenproducerat Digitalt, Papper Diariet Bevaras Den digitala versionen gallras vid revidering

Handling Sorteringsordning/sökväg Databärare Förvaringsplats Bevaras/Gallras Ansvarig/Anmärkning
Inkomna handlingar som inte berör 
myndighetens verksamhetsområde 
eller som är meningslösa eller 
obegripliga, om handlingarna inte 
kräver vidarebefordran till annan 
myndighet eller enskild åtgärd

Digitalt, Papper Vid inaktualitet T ex reklamutskick via post eller e-post, 
spam

Internkontroll plan Digitalt, Papper Diariet Bevaras
Klagomål Digitalt, Papper Diariet Bevaras Papper gallra

Kopior, dubbletter Papper Vid inaktualitet T ex cirkulär där arkivexemplar finns hos 
avsändande myndighet

Kurser, seminarium och andra 
utbildningar i egen regi

Papper Anordnare Vid inaktualitet eller 
10 år

Kurser i annans regi Digitalt, Papper Bevaras Delegationsbeslut kurser

Manualer, lathundar Digitalt, Papper Vid inaktualitet 
Mottagnings- och delgivningsbeslut Digitalt, Papper Personakt Vid inaktualitet Förvaras tillsammans med 

ärendet/handlingen
Mål- och styrdokument (styrkort) Digitalt, Papper Diariet Bevaras Finns på intranät, gallras vid revidering

Nyhetsbrev Papper 5 år DC-nytt
Organisationsschema Digitalt, Papper Diariet Bevaras Intranätet, gallras vid revidering

Pressmeddelanden Digitalt, Papper Diariet Bevaras Finns på intranätet

Revisionsrapport Digitalt, Papper Diariet Bevaras HSA, revision av brukarnas egna medel 
(särskilt boende), KPMG:s rapporter

Riktlinjer/styrdokument Digitalt, Papper Diariet Bevaras ARK, finns på intranätet. Den digitala 
versionen gallras vid revidering

Sammanställning av brukarenkäter Papper Diariet 2 år

Verksamhetsberättelser, 
årsberättelser

Digitalt, Papper Diariet Bevaras

93



Ludvika kommun
Datum

2019-12-09
     

     
Sida

16(30)

DOKUMENTHANTERINGSPLAN VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

11 Hälso- och sjukvård

Handling Sorteringsordning/sökväg Databärare Förvaringsplats Bevaras/Gallras Ansvarig/Anmärkning

Hälso- och sjukvård

Anmälningar enligt Lex Maria 24
 § 1 kap HSL

Digitalt, Papper Diariet 10 år MAS / Utredningsmaterial enligt Lex Maria-
bestämmelser.

Avvikelserapporter HSL Digitalt, Papper MAS 10 år Gallring av avvikelserapporter får inte ske 
om dessa behövs för uppföljning eller om 
dessa kan behövas för framtida utredningar 
i disciplin- eller patientskadeärende.

Bilder/fotografier Digitalt, Papper IT system, journal Bevaras

Delegering av medicinska 
arbetsuppgifter

Papper Delegeringspärm 
på respektive enhet

10 år Avser även beslut om ändring i delegering 
och om återkallande delegeringsbeslut.

Dosrecept/läkemedelslistor kopia hos 
patient

Papper Vid inaktualitet

Dödsbevis Papper Journal Bevaras

Fallrapporter utan skada Papper På respektive enhet Ingår i patientjournal- HSL
Fallrapporter med skada Digitalt Hos medicinskt 

ansvarig 
sjuksköterska

Bevaras

Hjälpmedelsordination/låneförbindelse Papper Journal Vid inaktualitet

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 
HSAN, beslut som rör personal hos 
egna vårdgivaren

Papper, digitalt Diariet Bevaras

Instruktioner för läkemedelshantering Digitalt ARK, intranätet
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Korrespondens angående klagomål 
synpunkter mellan vårdgivare och 
patientnämnd

Digitalt, papper Diariet Bevaras

Handling Sorteringsordning/sökväg Databärare Förvaringsplats Bevaras/Gallras Ansvarig/Anmärkning
Kvartalsrapporter - HSL Papper, digitalt Diariet Bevaras Redovisas i nämnd

Omvårdnadsjournaler HSL för personer 
födda den 5, 15 och 25 i varje månad

Digitalt, papper Procapita Bevaras

Omvårdnadsjournaler HSL för personer 
födda 1-4, 6-14, 16-24, och 26-31 i varje 
månad

Digitalt, papper Procapita Bevaras

Patientskaderegleringen PSR, beslut 
som rör egna vårdgivaren

Papper (kopia), 
digitalt

Diariet Bevaras

Risk-/funktions- och 
aktivitetsbedömningar, standardiserade 
instrument

Papper Journal Bevaras

Signaturförtydligande Papper På respektive enhet 10 år Signaturförtydligande

12 Hälso- och sjukvård - Läkemedelshantering

Handling Sorteringsordning/sökväg Databärare Förvaringsplats Bevaras/Gallras Ansvarig/Anmärkning

Läkemedelshantering

Förbrukningsjournal narkotika 
(förrådsadministration)

Papper 10 år

Förbrukningsjournal narkotika 
(individuell)

Papper 10 år Ingår i patientjournal

Instruktioner för läkemedelshantering Digitalt ARK intranät Ständig uppdatering Landstinget Dalarnas direktiv för 
läkemedelshanteringen.

Nyckelförteckningar till 
läkemedelsförråd

Papper 3 år efter inaktualitet
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Signeringslistor administrerat 
läkemedel

Digitalt, Papper 10 år Ingår i patientjournal

Telefonordination av läkemedel - 
faxbekräftelse

Papper 10 år Ingår i patientjournal
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13 Kostorganisationen

Handling Sorteringsordning/sökväg Databärare Förvaringsplats Bevaras/Gallras Ansvarig/Anmärkning

Kostorganisation

Checklista kvalitetssäkring hygien Papper Kostsamordnare, 
kopia i köken

1 år Revideras årligen

Checklista kvalitetssäkring av 
specialkost

Papper Kostsamordnare, 
kopia i köken

1 år Revideras årligen

Introduktionsblankett Papper Personakt Vid inaktualitet

Journaler Papper Pärm resp kök 2 år Ankommande varor, tempkontroll kyl/frys, 
temperatur mat, fel/åtgärder

Journaler – alkoholhantering Papper Pärm resp 
enhetschef samt 
kök

Vid inaktualitet Efter avstämning och debitering

Kontrollavgift Digitalt, papper Diariet Bevaras Delgivningskvitto och delgivningsbeslut

Kontrollrapporter Digitalt, papper Diariet Bevaras Efterlevnad livsmedelslagen, våra 
verksamheter

Kostintyg Papper Kök och i brukarens 
akt

Vid inaktualitet

Leverantörslista Papper Pärm resp kök och 
kostsamordnare

Vid inaktualitet

Livsmedelskontroller Digitalt Kopia till aktuellt kök
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14 LSS-dokumentation

Handling Sorteringsordning/sökväg Databärare Förvaringsplats Bevaras/Gallras Ansvarig/Anmärkning

LSS- dokumentation

Anmälan av allvarligt missförhållande 
enligt 24 a § LSS, Lex Sarah

Papper Akt 5 år undantag för 
födda 5, 15 och 25

Anmälan och beslut om 
ställföreträdare/ ombud. Fullmakter

Papper Akt 5 år med undantag 
för födda 5, 15 och 25

Assistanslista Papper Pärm 5 år Underlag för externa LSS-ärenden

Assistanslista - SIV Digitalt Gallras kontinuerligt

Avtal om hantering av annans medel Papper Akt Vid inaktualitet Fickpengar, kort m m

Avtal om utförande av personlig 
assistans

Digitalt, Papper Akt 5 år undantag för 
födda 5, 15 och 25

Original förvaras hos områdeschef 
LSS/Socialpsykiatri

Avvikelser LSS Digitalt, Papper Arkivrum vån 2 5 år Rapporter /handlingar som blir del av Lex 
Sarah- ärende bevaras med ärendeakten

Dom från förvaltningsdomstol Digitalt, Papper Diariet, Akt 5 år med undantag 
för födda 5, 15 och 25

Journalföras i löpande anteckningar i 
Procapita

Familjehemshandlingar (avtal med 
föräldrar, utredningar, korrespondens 
av betydelse mm)

Papper Akt 5 år undantag för 
födda 5, 15 och 25

Individuell plan LSS Papper Akt 5 år undantag för 
födda 5, 15 och 25

98



Ludvika kommun
Datum

2019-12-09
     

     
Sida

21(30)

DOKUMENTHANTERINGSPLAN VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Levnadsberättelse Papper Akt 5 år undantag för 
födda 5, 15 och 25

Personakt, SoL och LSS, för personer 
födda den 5, 15 och 25 i varje månad.

Digitalt, Papper Procapita, Akt Bevaras Lämnas till Regionarkivet efter 1+5

Handling Sorteringsordning/sökväg Databärare Förvaringsplats Bevaras/Gallras Ansvarig/Anmärkning
Personakt, SoL och LSS, för personer 
födda den 1-4, 6-14, 16-24 och 26-31 i 
varje månad.

Digitalt, Papper Procapita, Akt 5 år Personakt, SoL och LSS, för personer födda 
den 1-4, 6-14, 16-24 och 26-31 i varje månad.

Rapporten – 6 mån Digital Gemensam i mapp i 
datorn

Bevaras Kontroll av utförda assistanstimmar och 
utbetalningar från Försäkringskassan

Rek med mottagningsbevis Papper Akt Vid in aktualitet Gallras när överklagningstiden gått ut

Yttrande över överklagan Digitalt, Papper Diariet, Procapita, 
Akt

5 år undantag för 
födda 5, 15 och 25

Återtagande av ansökan Digitalt, Papper Procapita, Akt 5 år undantag för 
födda 5, 15 och 25

Överklagan av beslut Digitalt, Papper Diariet, Procapita, 
Akt

5 år undantag för 
födda 5, 15 och 25
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15 Personaladministration

Handling Sorteringsordning/sökväg Databärare Förvaringsplats Bevaras/Gallras Ansvarig/Anmärkning

Personaladministration
Anhöriglistor Skrivbord eller akt

Ansökan om sysselsättningsgrad Papper Beslutat enligt delegation av 
områdeschef

Ansökningshandlingar, CV och brev Digitalt ReachMe 5 år

Anställningsavtal Papper Akt Bevaras Original anst, kopia förvaltning/enhet, 
kopia personalenheten

Användarinformation datoranvändning Papper Resp enhetschef Vid inaktualitet

Arbetsskadeanmälningar Personakt 2 år Spara kopia om det behövs (original 
Försäkringskassan)

Bisyssla - original Papper Personakt Original till personalenheten

Bisyssla - sammanställning Papper Personal

Checklista – introduktion Papper Personakt resp 
enhetschef

Vid inaktualitet

Friskvårdsersättning – register/lista Digitalt, Papper Enhetschef 1 år

Hälsodeklarationer Akt resp arbetsställe Vid inaktualitet

Högre sysselsättningsgrad Papper Pärm bemannings-
enheten eller personakt 
resp enhetschef

1 år

LAS- varsel som resulterar i avslut Digitalt, Papper Original i personakt Bevaras

LAS- varsel som inte resulterar i avslut Digitalt, Papper Original i personakt 2 år

Ledighetsanhållan, kopior Digitalt, Papper Respektive enhetschef 1 år Original personalenheten
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Handling Sorteringsordning/sökväg Databärare Förvaringsplats Bevaras/Gallras Ansvarig/Anmärkning
Loggning Procapita Papper Pärm handläggare 10 år

Lönesamtal Papper Resp enhetschef Vid inaktualitet

Lönebeskedssamtal Papper Resp enhetschef Vid inaktualitet Lönebeskedssamtal

Löneöverenskommelser/enskilt 
anställningsavtal

Papper Kopia personakt Original personalenheten

Medgivande publicering namn m m Papper Pärm 
förvaltningssekreterare

Bevaras Medgivande publicering namn m m

Medarbetarsamtal Papper Resp enhetschef Vid inaktualitet Medarbetarsamtal

Personalbehovs anmälan Digitalt Reach Me 5 år

Personalrättsliga åtgärder Digitalt, Papper Diariet Bevaras Skriftliga varningar, uppsägning

Personuppgift Bemanningsenheten + 
resp enhet

Procapitaregistrering Papper Pärm handläggare Vid inaktualitet

Rehabiliteringsutredningar Papper Kopia hos ansvarig chef 
och rehab-samordnare 
på personalenheten

2 år eller vid 
inaktualitet

Original hos Försäkringskassan

Reseräkningar, kopior Papper Respektive enhetschef 1 år Original personalenheten

Sammanställning av tillbud och 
arbetsskador

Digitalt, Papper Diariet, stöd- och 
styrning/ rehab-
samordnare

Bevaras

Sammanträdesarvoden, kopior Papper Pärm förvaltnings-
sekreterare, Troman

Bevaras

Sekretessförbindelse, politiker Papper Pärm 
förvaltningssekreterare

Bevaras
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Sekretessförbindelse, tv anställda Papper Akt resp enhetschef Bevaras Sekretessförbindelser på personal som 
slutat bevaras i närarkivet på våning 2 
Marnäsliden

Handling Sorteringsordning/sökväg Databärare Förvaringsplats Bevaras/Gallras Ansvarig/Anmärkning
Sekretessförbindelser, vikarier Papper Akt bemannings-

enhet/resp enhetschef
Bevaras Resp enhetschef

Semesterlistor Vid inaktualitet

Sjuk- och läkarintyg Papper Kopia hos ansvarig chef 
och rehabsamordnare 
på personalenheten

2 år eller vid 
inaktualitet

Original hos Försäkringskassan

Tillbudsrapport som gäller arbetsmiljö Personakt 2 år Original förvaras på den 
plats/förvaltning där tillbudet inträffade, 
kopia till personalenheten

Tjänstgöringsintyg/betyg Digitalt, Papper Personakt, WinLas hos 
personalenheten

Bevaras

Tjänstgöringsrapporter Pärm bemannings-
enheten eller 
personalenheten

2 år eller vid 
inaktualitet

Original personalenheten

Utdrag ur belastningsregistret Papper Personakt 
bemanningsenheten 
eller enhetschef

Vid inaktualitet Vikarier hos bemanningsenheten, tv-
anställda hos enhetschef
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16 Projektadministration

Handling Sorteringsordning/sökväg Databärare Förvaringsplats Bevaras/Gallras Ansvarig/Anmärkning

Projektadministration

Delrapporter Bevaras

Ekonomisk slutredovisning Bevaras

Förstudier Bevaras

Minnesanteckningar Vid inaktualitet Jfr Protokoll

Protokoll med dagordning och 
deltagarlista

Bevaras Från styrgrupper, projektgrupper/ 
arbetsgrupper, referensgrupper, ev. 
delprojekt.

Projektdirektiv Bevaras

Projektplaner Bevaras

Projektorganisation Bevaras Till exempel projektets sammansättning, 
projektledare, deltagare, delprojekt, 
delprojektledare och deltagare, tidplaner 
tilldelade resurser (fastställda budget-
ramar) budgetansvar, attestregler, riktlinjer 
för projekt

Slutrapporter Bevaras Ingår ofta diarieförda handlingar

Utvärderingar Bevaras Om utvärdering görs
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17 Sammanträden och protokoll 

Handling Sorteringsordning/sökväg Databärare Förvaringsplats Bevaras/Gallras Ansvarig/Anmärkning

Sammanträden och protokoll m m 
Nämnds och administration

Arvodeslistor (VON, KTR, enskilda och 
sammanträden)

Digitalt, Papper Pärm förvaltnings-
sekreterare, Troman

Bevaras Troman=förtroendemannaregister

Central samverkansgrupp protokoll Digitalt, Papper Personalenheten Bevaras Finns på intranätet

Förteckning över förtroendevalda Troman och intranät Vid inaktualitet

Inkallelseordning för ersättare Papper Pärm 
förvaltningssekreterare

Vid inaktualitet Beslutas av kommunfullmäktige

Kvittenser, datorer och annan utrustning för 
förtroendevalda

Papper IT - enheten Sköts av IT enheten

Minnesanteckningar beredning von Papper Vid inaktualitet Minnesanteckningar beredning von 

Mötesanteckningar APT Digitalt, Papper Hos resp. enhetschef 2 år

Närvarolistor/voteringslistor från 
sammanträden (von, au)

Pärm 
förvaltningssekreterare

2 + 1 år

Protokoll Ludvika kommuns 
tillgänglighetsråd med bilagor

Årsvis 
§-nummerordning

Digitalt, Papper Pärm förvaltnings-
sekreterare

Bevaras Finns på hemsidan

Protokoll MBL-förhandlingar/ MBL-
informationer

Digitalt, Papper Diariet Bevaras

Protokoll nämnd och arbetsutskott med 
bilagor

Årsvis 
§-nummerordning

Arkivpapper, 
Digitalt, Papper

Pärm 
förvaltningssekreterare

Bevaras Finns på intranätet och hemsidan

Remisser, remissvar/yttranden Digitalt, Papper Diariet Bevaras

Sammanträdeshandlingar Ludvika kommuns 
tillgänglighetsråd

Digitalt, Papper Diariet Bevaras
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Sammanträden för förvaltningen, 
årsarbetsplan

Digitalt, Papper Diariet Vid inaktualitet Finns på intranätet

Handling Sorteringsordning/sökväg Databärare Förvaringsplats Bevaras/Gallras Ansvarig/Anmärkning
Samverkans protokoll Digitalt, Papper Original hos 

sekreterare
2 år Finns på intranätet

Tjänsteskrivelser, delegationsbeslut och 
övriga sammanträdeshandlingar nämnd och 
au

Digitalt, Papper Diariet Bevaras

Ärendelistor/kallelser/föredragningslistor Digitalt, Papper Diariet Vid inaktualitet

Ärendelistor/kallelser/föredragningslistor 
Ludvika kommuns tillgänglighetsråd

Digitalt, Papper Diariet 2 år + innevarande 
år

Övriga protokoll/minnesanteckningar från 
arbetsgrupper/kommittéer/samrådsgrupper 
o dylikt där nämnden har sekreteraransvar

Digitalt, Papper Diariet Bevaras Kommittéer, arbetsgrupper, 
förtroenderåd, brukarråd, dialoggrupp, 
lokala ledningsgrupper m fl
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18 SoL- dokumentation 

Handling Sorteringsordning/sökväg Databärare Förvaringsplats Bevaras/Gallras Ansvarig/Anmärkning

SoL- dokumentation
Anmälan till Socialstyrelsen angående 
icke verkställda beslut 

Digitalt, Papper Diariet/verksamhets-
utvecklare

Bevaras Redovisas för Von och KF

Anmälan och beslut om 
ställföreträdare/ ombud. Fullmakter

Papper Akt 5 år med undantag för 
födda 5, 15 och 25

Avtal om hantering av annans medel Papper Akt 5 år

Avvikelser SoL Digitalt, Papper Arkivrum vån 2 5 år Rapporter /handlingar som blir del av Lex 
Sarah- ärende bevaras med ärendeakten

Begäran om utlämnande av 
sekretessbelagda handlingar/ärenden 

Digitalt, Papper Diariet Bevaras (gäller även när brukare begär ut akt om sig 
själv)

Brev, korrespondens Digitalt, Papper Procapita, Akt 5 år med undantag för 
födda 5, 15 och 25

Vid införsel i löpande anteckningar kan 
informationen gallras vid in aktualitet.

Dom från förvaltningsdomstol Digitalt, Papper Diariet, Akt 5 år med undantag för 
födda 5, 15 och 25

Journalföras i löpande anteckningar i 
Procapita

Genomförandeplan Digitalt, Papper Procapita, Akt 5 år undantag för 
födda 5, 15 och 25

Kopia hanteras i verksamheten

Larmloggar Digitalt Doro 2 år Skrivs ut vid behov

Larmrapporter Digitalt Doro 5 år Händelse av vikt noteras i löpande 
anteckningar i social journal

Levnadsberättelser Papper Akt 5 år undantag för 
födda 5, 15 och 25

Lex Sarah
 Avvikelsehantering, lex Sarah
 Anmälan av allvarligt 

missförhållande enl. 14 kap 2 § 
SoL

Digitalt, Papper Diariet, Akt 5 år
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 Avvikelserapport
 Utredning, lex Sarah
 Anmälan av allvarligt 

missförhållande enligt 14 kap 
2 § SoL

Handling Sorteringsordning/sökväg Databärare Förvaringsplats Bevaras/Gallras Ansvarig/Anmärkning
Löpande anteckningar Digitalt Procapita 5 år med undantag för 

födda 5, 15 och 25
Minnesanteckningar Papper Akt Vid inaktualitet Information av betydelse förs in i löpande 

anteckningar eller i beslutsunderlaget.
Nyckelkvittenser, nyckellistor Papper Pärm resp.enhet 2 år Efter återlämnandet

Personakt, SoL, för personer födda 
den 5, 15 och 25 i varje månad.

Digitalt, Papper Procapita, Akt Bevaras Lämnas till Regionarkivet efter 1+5

Personakt, SoL, för personer födda 
den 1-4, 6-14, 16-24 och 26-31 i varje 
månad.

Digitalt, Papper Procapita, Akt 5 år

Planeringslistor, scheman o dyl Papper Pärm resp.enhet Vid in aktualitet

Rek med mottagningsbevis Papper Akt Vid in aktualitet Gallras när överklagningstiden gått ut

Signeringslistor o dyl Papper Akt 3 år Gallras även för födda 5, 15 och 25

Utlämnande av akt till 
forskare/forskares begäran att ta del av 
akt

Papper Diariet Bevaras 

Utskrift från IntraPhone Papper Pärm resp. enhet Vid in aktualitet

Yttrande över överklagan Digitalt, Papper Diariet, Procapita, 
Akt

5 år undantag för 
födda 5, 15 och 25

Återtagande av ansökan Digitalt, Papper Procapita, Akt 5 år undantag för 
födda 5, 15 och 25

Överklagan av beslut Digitalt, Papper Diariet, Procapita, 
Akt

5 år undantag för 
födda 5, 15 och 25
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19 Verksamhetssystem --- säkerhetsarbete

Handling Sorteringsordning/sökväg Databärare Förvaringsplats Bevaras/Gallras Ansvarig/Anmärkning

HSA - SITHS

SITHS administration Digitalt, papper Handläggare Bevaras

Handling Sorteringsordning/sökväg Databärare Förvaringsplats Bevaras/Gallras Ansvarig/Anmärkning

Säkerhetsarbete

Granskningsloggar (Procapita, NPÖ, 
HOSP)

Digitalt, Papper Pärm / PDF 10 år

Handlingsplaner, brand, hot och våld 
m m

Papper Resp. enhet Bevaras

Risk- och sårbarhetsanalyser Papper Resp. enhet 10 år

SAK-protokoll (säkerhets ronder) Papper Resp. enhet 10 år

Skadestatistik Papper Pärm hos OC Bevaras

Tillbudsrapport som gäller brand, 
inbrott m m

Säkerhetsansvarig 2 år eller vid 
inaktualitet

Original hos säkerhetsansvarig och kopia på 
resp enhet
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-12-11

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 79 Dnr 2019/414

LSS-Statistik 2019

Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden tar del av och godkänner förvaltningens rapport 
om aktuell LSS-statistik

Beskrivning av ärendet
Den 1 oktober 2019 ger Vård- och omsorgsnämnden LSS-insatser till 191 
personer, tillsammans är de beviljade 279 LSS-insatser.

Antalet personer som är beviljade personlig assistans enligt 
socialförsäkringsbalken, SFB och som vård- och omsorgsnämnden är 
assistansanordnare för uppgår till 14 personer. Därutöver har ytterligare 30 
personer i kommunen beviljad personlig assistans enligt SFB, men har en annan 
assistansanordnare än kommunen.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad den 14 november 2019. 

______

Beslut skickas till
Vård- och omsorgsnämnden
Akt

109



TJÄNSTESKRIVELSE 1(3)
Datum

2019-11-04
Diarienummer

2019.414

Vård- och omsorgsförvaltningen
Cathrine Flodström Backlund
cathrine.flodstrom@ludvika.se

Vård- och omsorgsnämnden

LSS-statistik

Förvaltningens förslag till beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden tar del av och godkänner förvaltningens 

rapport om aktuell LSS-statistik

Beskrivning av ärendet
Den 1 oktober 2019 ger Vård- och omsorgsnämnden LSS-insatser till 191 
personer, tillsammans är de beviljade 279 LSS-insatser.

Antalet personer som är beviljade personlig assistans enligt 
socialförsäkringsbalken, SFB och som vård- och omsorgsnämnden är 
assistansanordnare för uppgår till 14 personer. Därutöver har ytterligare 30 
personer i kommunen beviljad personlig assistans enligt SFB, men har en annan 
assistansanordnare än kommunen.

Eva Björsland
Förvaltningschef

Cathrine Flodström Backlund
Verksamhetsutvecklare

Bilagor
Bilaga – sammanställning av statistik, antalet beviljade beslut per beviljad insats  
och antalet personer med beviljade LSS-beslut.
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          2(3)

Bilaga 

Antalet beslut per beviljad insats

2005 2009 2011 2013 2015 2017 2018 2019

9.2 
Personlig 
assistans

8 13 17 24 25 23 23

9.3
Ledsagarservice

16 12 11 10 12 10 9 9

9.4
Kontaktperson

64 60 61 57 66 62 54 48

9.5
Avlösarservice

10 2 2 2 1 2 7 4

9.6
Korttidsvistelse

22 15 13 9 13 14 18 18

9.7
Korttidstillsyn

13 11 12 7 6 7 5 5

9.8
Boende 
barn/ungdom

10 11 10 14 10 6 7 7

9.9
Bostad för 
vuxna

44 45 42 42 50 50 51 53

9.10
Daglig verk-
samhet

67 74 77 91 101 107 111 112

TOTALT 286 238 241 267 283 283 285 279
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          3(3)

Bilaga 

Antalet personer med beviljade LSS-beslut

2005 2009 2011 2013 2015 2017 2018 2019

Personkrets 1 108 112 111 125 146 155 164 163

Personkrets 2 12 13 16 19 16 16 15 13

Personkrets 3 45 23 21 15 20 23 18 15

TOTALT 165 148 148 159 182 194 197 191

Personkrets 1 - Personer med utvecklingsstörning, autism eller 
autismliknande tillstånd.

Personkrets 2 - Personer med betydande och bestående begåvningsmässiga 
funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder orsakad av
yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Personkrets 3 - Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska 
funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, 
som är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen 
och därför ger ett omfattande behov av stöd och service.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-12-11

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 80 Dnr 2019/2

Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal 
beslut om bistånd som inte har verkställts november 
2019

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. 
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          2(2)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Denna rapport avser de uppgifter som fanns tillgängliga den 30 november 
2019.

Statistikrapport den 30 november 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

4 1 3 4

 Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader.

Beslut om Antal
LSS – gruppbostad 4

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  536 M 1

LSS – 
gruppbostad

2018-08-23  467 M 1

LSS – 
gruppbostad

2018-10-04  425 K 1

LSS – 
gruppbostad

2019-07-01 153 M 1

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad den 2 december 2019.

______

Beslut skickas till
Vård- och omsorgsnämnden
Akt
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TJÄNSTESKRIVELSE
Sida

1(2)
Datum

2019-12-02
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 30 november 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. 
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Ludvika kommun
Datum

2019-10-01
Diarienummer

VON 2019/2
Sida

2(2)

Denna rapport avser de uppgifter som fanns tillgängliga den 30 november 
2019.

Statistikrapport den 30 november 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

4 1 3 4

 Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader.

Beslut om Antal
LSS – gruppbostad 4

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  536 M 1

LSS – 
gruppbostad

2018-08-23  467 M 1

LSS – 
gruppbostad

2018-10-04  425 K 1

LSS – 
gruppbostad

2019-07-01 153 M 1

Eva Björsland
Förvaltningschef

Cathrine Flodström Backlund
Verksamhetsutvecklare

Beslut skickas till
Kommunfullmäktige
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-12-11

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 81 Dnr 2019/92

Sjukfrånvaro 2019

Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen för oktober  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 dateras den 2 december 2019. 

______

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 oktober 2019

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

Beslut skickas till
Akt 
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2019-12-12Sida 1

Sjukfrånvaro 2017 2018 2019 t o m okt 
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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

2019-12-12
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 2019-12-11 § 69-83
Enskilda ärenden 2019-12-11 § 26-34

2. Biståndsbeslut
2019-11-01—2019-11-30

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
 -   Utlämnande av allmän handling

7. Anställningsavtal
 149 - stycken

8. Fonder
- Gustav Johnsson

- Tore och Wååg
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Ludvika kommun
Datum

2019-12-12
Diarienummer

VON 2019/6 
Sida

2(2)

___________

Beslutet lämnas till
Akt
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TJÄNSTESKRIVELSE
Sida

1(2)
Datum

2019-12-12
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 2019/107
Hjälpmedelsnämnden Dalarna 2019-09-26 protokoll § 30-42
Hjälpmedelsnämnden Dalarna 2019-10-31 protokoll § 43-49

2. VON 2019/118
Patientnämnden 2019-08-23 § 60-64
Patientnämnden 2019-10-01 § 65-87

3. VON 2019/438
Beslut  § 234 KS 2019-11-19 Förslag fördelning migrationsmedel 2019 

4. VON 2019/206
Beslut från Kammarrätten.

5. VON 2019/445
Delårsrapport 2019 KF § 144 2019-11-11

6. VON 2019/128
Fastställande av budget 2020 med plan 2021-2022 KF § 143 2019-11-11

7. VON 2019/396
Beslut från Kammarrätten

8. VON 2019/444
Befolkningsprognos 2019-2035, KF § 145 2019-11-11

9. VON 2019/443
Finansiering av fordon och arbetsmaskiner, KF § 146 2019-11-11

10. VON 2019/415
Beslut från Förvaltningsrätten

11. VON 2019/296
Informationspolicy, KF § 151 2019-11-11

12. VON 2019/204
Beslut från Arbetsmiljöverket

13. VON 2019/31
KF § 168 2019-12-02 – Motion, garantera sammanhängande arbetstid
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Ludvika kommun
Datum

2019-12-12
Diarienummer

VON 2019/7
Sida

2(2)

14. VON 2019/29
KF § 171 2019-12-02, Motion Livsmiljö

15. VON 2019/34
KF § 169 2019-12-02, Motion Återetablera korttidsboende

16. VON 2019/32
KF § 170 2019-12-02, Motion Återinföra sjuksköterskebemanning på 
äldreboendena.

17. VON 2019/437
Fråga - Habiliteringsersättning

Beslut skickas till

Akt 
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