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Plats och tid Sessionssalen Stadshuset, kl 14.15 – 16.00 

Beslutande ledamöter 

 
Bergkvist Åsa (S) 

Tomtlund Torbjörn (M) 

Åhlen Monica (S) § 42-46 

Persson Mats (SD) 

Lindgren Leif (C) 

Falk-Thomsen Christina (S) 

Långström Rolf (L) 

Utter Monika (MP) 

Karlsson Mari (SD) tjänstgörande ersättare 

Bringås Nall Annelie (V), tjänstgörande ersättare 

Henriksson Åke (S), tjänstgörande ersättare 

Svensson Carl-Johan (S), tjänstgörande ersättare § 47-51 

 

Ej beslutande ersättare Ekström Berndt (M) 

Gylling Rose-Marie (BOP) 

 

Övriga närvarande Tjänstemän 

Karlsson Margareta, Förvaltningschef 

Vestergaard Cecilia, Områdeschef 

Holm Thomas, Ekonom § 42 

Olsson Fredrik, Kostchef § 44 

Hedsten Gun- Britt, Enhetschef § 44 

Lindahl Annelie, Enhetschef § 44 

Forssell Johan, Enhetschef § 44 

Engberg Åsa, Förvaltningssekreterare 

Övriga 

Langén Marko, Kommunal  

 

Underskrifter 

 Sekreterare  Paragrafer § 42 - 51 

 Åsa Engberg  

 Ordförande   

 Åsa Bergkvist  

 Justerande   

 Leif Lindgren   

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2017-04-26 Paragrafer § 42 - 51 

Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  

Förvaringsplats för protokollet Protokollet förvaras på vård- och omsorgsförvaltningens kansli 

 

Underskrift Åsa Engberg  
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§ 42 Dnr Von 2017/2 

Ekonomisk rapport 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen. 

Beskrivning av ärendet 

Ekonomen Thomas Holm föredrar budgeten muntligen för januari- mars 2017 

för vård- och omsorgsnämnden. 

 

  

Bilagor 

Ekonomiska redogörelsen som föredrogs för ledamöterna. 

Beslutet skickas till 

Stöd- och styrning, ekonomi 
Akten 
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§ 43 Dnr Von 2017/3 - 02 

Månadsrapport för mars månad 2017 sjukfrånvaron 

om vård- och omsorgsförvaltningen 

Beslut  

Vård- och omsorgsnämnden noterar redovisningen av sjukfrånvaron för mars 

2017. 

Beskrivning av ärendet 

Redovisning av sjukfrånvaron, personal på vård- och omsorgsförvaltningen. 

Sjukfrånvaron är redovisad genom procent av sjukfrånvarotimmar av arbetad 

tid. 

Sjukfrånvaron redovisas från personalsystemet efter avslutad månad. 

Redovisningen jämför med sjukfrånvaron motsvarande månad föregående år. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse och diagram daterad den 21 april 2017. 

  

Beslutet skickas till 

Stöd- och styrning, personalenheten 
Akten 
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§ 44  

Kosten 

Beslut  

Vård- och omsorgsnämnden tar del av informationen som kostchefen Fredrik 

Olsson lämnar. 

Beskrivning av ärendet 

Kostchefen Fredrik Olsson besöker nämnden tillsammans med enhetscheferna 

Gun-Britt Hedsten, Anneli Lindahl och Johan Forssell och presenterar hur de 

har kartlagt köken och vilka åtgärder som behövs, samt hur de tänker arbeta i 

fortsättningen inom kostorganisationen.  

  

Beslutet skickas till 

Akt 
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§ 45 Dnr Von 2017/1  

Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal 

beslut om bistånd som inte har verkställts till och 

med den 31 mars 2017. 

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. 
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Rapporteringen sker en gång varje månad och upprepas till dess att beslutet är 

verkställt. Ett beslut är verkställt när den enskilde tillhandahålls den beviljade 

insatsen. 

Denna rapport avser de uppgifter som fanns tillgängliga den 31 mars 2017. 

Statistikrapport den 31 mars 2017 
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 

0 0 0 0 

 

Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader. 

Beslut om Antal 

 

 
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) 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 3 april 2017 

Protokoll från AU den 12 april 2017 § 21 

  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Akten 
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§ 46 Dnr Von 2017/63 - 00 

Användandet av stimulansmedel för ökad bemanning 

inom äldreomsorgen 

Beslut  

Vård- och omsorgsnämnden beslutar använda stimulansmedlen för ökad 

bemanning inom äldreomsorgen 2017 från 1 juni 2017- 31 december 2017. 

Ökning av nyckeltalen från 1 juni 2017- 31 december 2017, årsarbetare/ 

boendeplats på demensboende från 0,68 till 0.72, äldreboende från 0,6 till 0,64 

och korttidsboende från 0,7 till 0,75. Sammanlagt en kostnadsökning med 3,27 

mnkr med nuvarande antal boendeplatser (motsvarande 9,82 årsarbetare/helår). 

Bemanningen ökas inom hemtjänsten med kostnad 3,68 mnkr (motsvarande 

12,93 årsarbetare/helår). 

Bemanningen ökas med 1,0 årsarbetare i bostad med särskild service enligt LSS 

för äldre med 0,5 mnkr. 

Bemanningen ökas på KommunRehab under 4 månader (september-december) 

med en personal. Kostnad 0,150 mnkr. 

 

Beskrivning av ärendet 

Regeringen har beslutat om stimulansbidrag för ökad bemanning inom 

äldreomsorgen 2017. För Ludvika kommuns del är stimulansbidraget 7,6 mnkr 

för 2017.  

Stimulansmedlen är avsedda för att öka bemanningen inom den av kommunen 

finansierade vården och omsorgen om äldre. Syftet är att skapa trygghet och 

kvalitet för den enskilde. En ökad bemanning kan skapa utrymme för 

personalen att tillbringa mer tid med den enskilde men också större möjligheter 

för personalen att gemensamt utveckla verksamheten. I linje med de 

utmaningar som Socialstyrelsen tidigare påtalat är det önskvärt med en stabil 

personalförsörjning som i sin tur bidrar till en ökad kontinuitet i vården och 

omsorgen om de äldre. Villkoren för att använda stadsbidraget är indelade i ska 

och bör krav. Varje kommun ska senast den 5 februari 2018 redovisa hur 2017 

års stimulansmedel har använts. 
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På uppdrag från ordförandeberedningen föreslås nedanstående förstärkningar i 

personalbemanningen från 1/6 2017: 

Nyckeltalen för årsarbetare/boendeplats ökas på  

-demensboende från 0.68 årsarbetare till 0.72 årsarbetare/boendeplats, 

-äldreboende från 0,6 årsarbetare/boendeplats till 0,64 årsarbetare/boendeplats 

-korttidsboende från 0,7 årsarbetare/boendeplats till 0,75 

årsarbetare/boendeplats.  

Fördelning av årsarbetare i särskilt boende med heldygnsomsorg: 

Skogen  1,92 årsarbetare/helår 

Biskopsgården 1,12 

Solsidan  1,12 

Solgärde demensboende 0,68 

Solgärde, äldreboende 1,2 

Granliden, demensboende 0,84 

Granliden, äldreboende 1,44 

Säfsgården äldreboende 0,8 

Säfsgården, demensboende 0,2 

Lagunen, korttidsboende 0,5 

Sammanlagt  9,82 årsarbetare/helår   

I särskilt boende med heldygnsomsorg gör detta en utökning av årsarbetare 

med 9,82 årsarbetare/helår, motsvarar en kostnad av 5,61 mnkr på årsbasis 

(3,27 mnkr, 7 månader). 

Hemtjänsten 

Sammanlagt____________11,08 årsarbetare/helår  

För hemtjänsten föreslås en utökning av årsarbetare med 11,08 

årsarbetare/helår, motsvarar en kostnad av 6,3 mnkr på årsbasis 

(3,68 mnkr, 7 mån) 

Bostad med särskild service för äldre, LSS  

Sammanlagt_____________1,0 årsarbetare/helår 

Årsarbetarna utökas med 1,0 årsarbetare, (0,5 mnkr, 7 mån) i bostad med 

särskild service för äldre. 

KommunRehab 

Sammanlagt_____________0,35 årsarbetare/helår 

KommunRehab utökas med en personal under 4 mån (sept. dec). (0,150 mnkr 

under 4 mån).  
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Särskilt boende 3,27 mnkr 

Hemtjänsten  3,68 mnkr 

LSS  0,5   mnkr 

KommunRehab 0,15 mnkr 

Summa:_______________ 7,6  mnkr 

                             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 6 april 2017 

Protokoll från AU den 12 april 2017 § 20 

 

  

Beslutet skickas till 

Områdescheferna 
Akten 
 
  



 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11(17) 

Sammanträdesdatum 

2017-04-26 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 47   

Målstyrning 2018 

Beslut  

Vård- och omsorgsnämnden fortsätter att diskutera målstyrning 2018. 

Beskrivning av ärendet 

Diskussion runt styrkortsmåtten, ledamöterna i vård- och omsorgsnämnden 

arbetar vidare med frågan. 

  

Beslutet skickas till 

Akt 
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§ 48  

Information från förvaltningen 

 Rekrytering av sommarvikarier fortsätter och ser bra ut. 

 Vikarier för sjuksköterskor är svårt att få, ett sommaravtal har tagits 

fram för att lösa bemanningen över sommaren. 

 Löneförhandlingarna för Vision, Ledarna och Kommunal är klara. 

 Nya verksamhetssystem är på gång. 

 Projekten – Nyckelfri hemtjänst och digital signering har fungerat bra, 

och ett breddinförande kommer att ske efter upphandling.  

 Arbetet med att byta ut de analoga larmen till de digitala larmen ute i 

ordinära boenden fortsätter. 
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§ 49  

Information från ordförande 

 Inbjudningar till temadagar och kurser som förvaltningssekreteraren 

skickar ut deltagande sker utan ersättning. 

 Temadag om funktionsnedsättningar den 2 maj. 

 3 oktober kommer det att vara en mässa som vård- och 

omsorgsnämnden och PRO ska arrangera. 

 Verksamhetsbesök våren 2017. 
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§ 50  

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten. 

Beskrivning av ärendet 

Vård- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, 

ordförande och tjänstemän enligt en av vård- och omsorgsnämnden antagen 

delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till vård- och omsorgsnämnden. 

Redovisningen innebär inte att vård- och omsorgsnämnden får ompröva eller 

fastställa delegationsbesluten. Däremot står det vård- och omsorgsnämnden 

fritt att återkalla lämnad delegation. 

Under 2017 har delegationsbeslut fattats enligt vård- och omsorgsnämndens 

delegationsordning från den 4 juni 2003 § 65. 

 

1. Arbetsutskottet 

 * 2017-04-12 § 19-24 

 

2. Biståndsbeslut 

 * mars 2017 

 

3. Förvaltningschef 

- Kurser 

* IntraPhones användarträff  

* Rullstolsutbildning med ETAC 

 

4. Områdeschef  

* Fördelning av arbetsuppgifter inom arbetsmiljöområdet 

* Överläggning  

 

5. Områdeschefer och enhetschefer 

- Ledighetsansökan 

* enskild angelägenhet 

* tjänstledighet 

* fackligt/politiskt förtroendeuppdrag 
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* önskad sysselsättningsgrad  

 

6) Anställningsavtal  

    169 stycken. 

 

7) Fonder 

- 

 

  

Beslutet skickas till 

Akt 
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§ 51  

Redovisning av meddelanden 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelandena. 

Beskrivning av ärendet 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelandena. 

1) Dnr Von 2017/4 

    Cirkulär 17/12, Nya hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)     

2) Dnr Von 2017/135 

   Kommunala handikapprådets protokoll 2017-03-09 § 1-7 

3) Dnr Von 2017/137 

   Patientnämndens protokoll 2017-02-07 § 1-26 

4) Dnr Von 2017/141 

    Meddelande från Kommunfullmäktige 2017-03-27 protokoll § 36 gällande  

    överföring av investeringsmedel Von 2017141 

5) Dnr Von 2017/142 

    Meddelande från Kommunfullmäktige 2017-03-27 § 37,  

    Nämndernas verksamhetsplaner 2017  

6) Dnr Von 2017/143 

    Meddelande från Kommunfullmäktige 2017-03-27 § 43,  

    Svar på motionen om riktlinjer för rekrytering av högre chefer. 

7) Dnr Von 2017/ 

    Förvaltningssamverkan 2017-03-06 

8) Dnr Von 2017/ 73 

     Hjälpmedelsnämndes protokoll 2017-03-23 § 9-19 

9) Dnr Von 2017/154 

    Meddelande från Kommunstyrelsen 2017-04-11 protokoll § 76  

10) Dnr Von 2017/34 

    Meddelande från Kommunstyrelsen 2017-04-11 protokoll § 82 
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Beslutet skickas till 

Akt 

 


