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§ 52  

Ändring i föredragningslistan 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner ändringen av föredragningslistan. 

Beskrivning av ärendet 

Ärende nr 11 på föredragningslistan flyttas till ärende nr 7. 



 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(23) 

Sammanträdesdatum 

2017-05-24 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 53 Dnr Von 2017/2-04 

Budgetuppföljning januari – april 2017 

Beslut  

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljningen för 

januari-april 2017. 

Beskrivning av ärendet 

I redovisningen för januari-april visar förvaltningen ett ekonomiskt överskott på 

4 568 tkr inkl. kostverksamheten.  

Från och med 1 januari 2017 ska enligt beslut från kommunfullmäktige 

kommunens kostverksamhet organiseras under Vård- och omsorgsnämnden. 

Kostenheten visar ett överskott för perioden på 2 535 tkr. 

I budgetuppföljningen har förvaltningen redovisat poster som vid tidpunkten 

inte fanns med i redovisningen.  

Med de kända posterna som inte finns med i redovisningen blir det beräknade 

resultatet ett överskott på 8 893 tkr för perioden januari-april 2017. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 9 maj 2017. 

Protokoll från AU den 10 maj 2017 § 25. 

  

Beslut skickas till 

Stöd- och styrningsförvaltningen, ekonom 
Akt 
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§ 54 Dnr Von 2017/172 -04 

Resultatförbättring vård- och omsorgsnämnden 2018 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att inarbeta resultatförbättring 

motsvarande 8 000 tkr i budget 2018. 

Beskrivning av ärendet 

Ludvika kommun hade ett negativt bokslutsresultat 2014. Kommunallagen 

ställer krav på att negativt resultat ska återställas. En åtgärdsplan upprättades för 

år 2015-2017. Underskottet inarbetades på två år och därmed faller kravet på en 

åtgärdsplan.  

Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att säkerställa att 

långsiktigt resultatförbättrande strukturåtgärder beaktas under kommande 

budgetprocess. 

Vård- och omsorgsnämndens resultatförbättring motsvarar 8 000 tkr i 2018 års 

budget. 

Vård- och omsorgsnämnden ska till kommunstyrelsen rapportera 

resultatförbättringen vid redovisning av 2018 års utfall. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 5 maj 2017. 

Protokoll från AU den 10 maj 2017 § 26. 

  

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen 
Stöd – och styrningsförvaltningen, ekonom 
Akt 
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§ 55 Dnr Von 2017/173 – 04  

Överföring av budgetmedel till gemensam 

kostorganisation från social- och utbildningsnämnden 

till vård- och omsorgsnämnden 

 

Beslut  

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera beslutet från kommun-

fullmäktige. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige har beslutat att överföra 32 527 tkr från social- och 

utbildningsnämnden till vård- och omsorgsnämnden till den gemensamma kost 

organisationen. Kommunfullmäktige beslutar vidare att 18 500 tkr överförs till 

den gemensamma kost organisationen från vård- och omsorgsnämnden Den 

gemensamma kost-organisationen har en budget på 51 027 tkr. 

Vård- och omsorgsnämnden budgetram för 2017 är 558 527 tkr. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 5 maj 2017 

Protokoll från AU den 10 maj 2017 § 27 

  

Beslut skickas till 

Stöd – och styrningsförvaltningen, ekonom 
Akt 
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§ 56 Dnr Von 2017/ 167 

Riktlinjer för biståndsbedömning för boendestöd 

enligt Socialtjänsten 

Beslut  

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta föreslagna riktlinjer för 

biståndsbedömning gällande boendestöd enligt socialtjänstlagen. 

Beskrivning av ärendet 

I juni 2015 fastställde vård och omsorgsnämnden riktlinjer för 

biståndsbedömning. Det har sedan dess framkommit att insatsen boendestöd 

behövs särskilda riktlinjer för att tydliggöra målgrupp, handläggningsrutiner och 

hur insatsen skall utföras. Idag är det svårt att avgöra när det ska vara 

boendestöd eller annan insats till exempel hemtjänst. Det är inte oklart att 

personer behöver hjälp, det bli mer diagnosen som avgör insatsen och därmed 

vem som ska utföra den.  

Riktlinjerna har tagits fram i en arbetsgrupp som bestått av områdeschef, 

enhetschefer, biståndshandläggare och personal från boendestödet.  

Under resans gång har boendestödets personalgrupp följt utvecklingen genom 

sina representanter och återkoppling med åsikter har skett vid varje möte. 

Varför riktlinjerna känns som ett gemensamt dokument som alla kan arbete 

efter. 

Riktlinjerna har under framtagandet också lyfts i den lokala samverkansgruppen 

för psykiatri med vård och omsorgsförvaltningen, IFO och Landstigets öppen-

vårds psykiatri.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 1 mars 

Protokoll från AU den 10 maj 2017 § 31  

  

Beslut skickas till 

Enhetschef biståndshandläggarna 
Akt 
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§ 57 Dnr Von 2017/184 - 02 

Arbetsskor till vårdpersonal på vård- och 

omsorgsförvaltningen 

Beslut  

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att tillhandahålla arbetsskor (inneskor) till 

vårdpersonal inom vård- och omsorgsförvaltningen vartannat år. 

Beskrivning av ärendet 

Ur arbetsmiljösynpunkt är det viktigt att personal som står och går mycket på 

jobbet har en sko som stöder foten rätt när den belastas. Arbetsskons stöt-

dämpning är viktig för att skona hela kroppen vid belastning. 

I samband med att arbetskläder till samtlig vårdpersonal infördes togs beslut att 

inte tillhandahålla arbetsskor. Detta av kostnads- och besparingsskäl. Nu vill 

vård- och omsorgsnämnden återinföra arbetsskor (inneskor) till vårdpersonal 

vartannat år. Halva personalstyrkan ca 500 personer erbjuds arbetsskor med 

början 2017 och ca 500 personal erbjuds arbetsskor 2018. Kostnaden beräknas 

till 400 000 kr/år. 

Arbetsskor finns upphandlade och erbjuds utifrån aktuellt avtal till vårdpersonal 

som arbetar i direkt omvårdnads arbete.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 8 maj 2017. 

Protokoll från AU den 10 maj 2017 § 28. 

Behandling 

Åsa Bergkvist (S) yrkar bifall till förslaget 

Mats Persson (SD) yrkar bifall till förslaget 

Ann- Katrin Krainer (SD) yrkar bifall till förslaget 

  

Beslut skickas till 

Områdeschefer  
Akt 
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§ 58 Dnr Von 2017/3 - 02 

Månadsrapport för april 2017 om sjukfrånvaron, vård- 

och omsorgsförvaltningen 

Beslut  

Vård- och omsorgsnämnden noterar redovisningen av sjukfrånvaron för april 

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 daterad den 5 maj 2017. 

  

Beslut skickas till 

Akt 
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§ 59 Dnr Von 2017/1 - 73 

Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal 

beslut om bistånd som inte har verkställts till och 

med 30 april 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. 

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 30 april 2017.  
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Statistikrapport den 30 april 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 

1 0 1 1 

 

Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader. 

Beslut om Antal 

Äldreboende – lägenhet 1 

 

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

inte verkställts. 

Beslut om Besluts- 
datum 

Antal 
 dagar 

Kvinna 
eller  
man 

Tackat nej till 
erbjuden plats (1) 
Resursbrist (2) 
Annat (3) 

Äldreboende – 
lägenhet 

2017-01-16   104 M 1 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 3 maj 2017. 

Protokoll från AU den 10 maj 2017 § 29. 

  

Beslut skickas till 

Kommunfullmäktige 
Akt 
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§ 60 Dnr Von 2017/180  

Riktlinjer för föreningsbidrag 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta nedanstående riktlinjer för 

föreningsbidrag. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att revidera riktlinjerna för 

föreningsbidrag en gång under varje mandatperiod. 

3. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att delegera beslut om 

föreningsbidrag till vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade i februari 2015 om kommunövergripande 

riktlinjer för föreningsbidrag. Följande punkter ska vara vägledande för 

respektive nämnds regler och bidrag: 

 Stärker och utvecklar demokratin 

 Har verksamhet byggd på demokratisk grund 

 Är öppen för alla som följer föreningens stadgar 

 Främjar föreningslivets mångfald 

 Främjar folkhälsan samt föreningar som förebygger utslagning, 

missbruk, brottslighet och social ensamhet 

 Skapar positiva miljöer för alla grupper i samhället 

 Förebygger och motverkar rasism och främlingsrädsla 

 Ger möjlighet till att uppleva och aktivt delta i olika kultur och 

fritidsformer 

 Ger möjlighet till att förstå och uppleva kommunens kulturmiljö och 

historiska sammanhang 

 Främjar aktiva miljöinsatser och ökad miljömedvetenhet 

 Främjar jämställdhet 

 Vill utveckla nya verksamhetsidéer 
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 Främjar arbete med en säker och trygg kommun 

Med dessa riktlinjer som grund fastställer respektive nämnd regler för bidrag till 

föreningar inom nämndens verksamhetsområde. 

Bidragsprinciper 

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för ekonomiskt föreningsstöd till 

föreningar med verksamhet för personer med funktionsnedsättning och till 

pensionärs- och äldreföreningar. 

Total budgetram för vård- och omsorgsnämndens verksamhet fastställs varje år 

av kommunfullmäktige, därefter fastställer vård- och omsorgsnämnden det 

totala anslaget för det ekonomiska föreningsstödet inom sitt område. Detta 

betyder att storleken på det ekonomiska föreningsstödet kan förändras från år 

till år. 

Stödet kan sökas av 

 Föreningar för personer med funktionsnedsättning 

 Pensionärs-och äldreföreningar 

 Samorganisationer till ovan nämnde föreningar (föreningsstöd beviljas 

inte samtidigt till förening och samorganisation) 

 Förening/samorganisation som är representerad med medlemmar och 

styrelse i Ludvika (Ludvika/Smedjebacken) 

Viljeinriktning 

 Av kommunfullmäktige beslutade vägledande punkter, 

Vård- och omsorgsnämnden ser särskilt positivt på verksamhet som bidrar till 

 Social gemenskap, meningsfullhet och stöd 

 En trygg och säker vardag 

 En bra kommun att växa upp och leva i 

 God hälsa, kost, motion kultur och miljö 

 Utåtriktad och upplysande verksamhet 
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Föreningsstödet kan sökas i form av ekonomiskt verksamhetsstöd och 

ekonomiskt lokalstöd 

Verksamhetsstöd 

Verksamhetsstöd beviljas till föreningar eller samorganisation i direkt 

proportion till medlemsantalet. Dock inte mer än vad föreningen sökt eller till 

förening som uppenbart inte är i behov av ekonomiskt stöd. 

I ansökan om ekonomiskt verksamhetsstöd ska följande redovisas 

 Antal medlemmar 

 Verksamhetsförslag för det år ansökan avser 

 Kostnadsberäkning till redovisat verksamhetsförslag 

 Årsmöteshandlingar från senaste hållna årsmöte (verksamhetsberättelse, 

bokslut och revisionsberättelse) 

Lokalstödstödet är avsett att till viss del täcka föreningens kostnader för hyra 

och el till lokaler som föreningen eller samorganisationen hyr. 

Vård- och omsorgsnämnden ser positivt på samverkan med föreningar om 

lokaler. 

I ansökan om lokalstöd ska följande redovisas 

 Vilken lokal ansökan avser och ändamål (t ex vilken verksamhet, 

kontor, förråd) 

 I vilken omfattning lokalerna används 

 Föreningens kostnader som verifieras genom bifogad hyresavi, 

hyresavtal eller liknande 

 Om fastighetsägaren får ekonomiskt stöd från annan, t ex statligt stöd, 

annan kommunal förvaltning, landstinget Dalarna 

 Sker samverkan om lokal med annan/andra föreningar 

I ansökan från samorganisation ska utöver ovanstående uppgifter följande 

redovisas 

 Förteckning över ingående föreningar och ingående föreningars beslut 

att företrädas av samorganisation 

 Redovisning av antal medlemmar per ingående förening. 
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Ansökan, information och övrigt 

 Beslut om fördelning av årligt föreningsbidrag delegeras till vård- och 

omsorgsnämndens arbetsutskott. 

 Ansökan görs på särskild blankett som kan rekvireras från vård- och 

omsorgsförvaltningens kansli eller från kommunens hemsida. 

 Respektera sista ansökningsdag. För sent inkommen ansökan beviljas 

inte 

 Viktigt att begärda handlingar/uppgifter bifogas. Vid begäran om 

kompletteringar ska dessa lämnas inom en vecka. 

 Beslut om föreningsbidrag tas av vård- och omsorgsnämnden och 

utbetalning av stödet sker i början av det år som ansökan avser. Beslutet 

är inte överklagningsbart 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 2 maj 2017.  

Protokoll från AU den 10 maj 2017 § 30. 

Behandling 

Torbjörn Tomtlund (M) vill ha ett tillägg under punkten lokalstöd: 

Föreningens kostnader som verifieras genom bifogad hyresavi, hyresavtal eller 

liknande är på årsbasis.  

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag nr 1 mot arbetsutskottets förslag nr 

1 med tillägget från Torbjörn Tomtlund förslag och finner att nämnden 

beslutar enligt Torbjörn Tomtlunds förslag. 

Beslut skickas till 

Stöd och styrning, ekonom 
Föreningarna 
Akt 
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§ 61 Dnr Von 2017/131  

Yttrande över förslag om ändrade övergångs-

bestämmelser för den föreslagna lagen om 

samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård (prop. 2016/17:106) 

Beslut  

Vård- och omsorgsnämnden lämnar yttrande över förslag om ändrade 

övergångsbestämmelser för den föreslagna lagen om samverkan vid utskrivning 

från sluten hälso- och sjukvård (prop. 2016/17:106) 

Beskrivning av ärendet 

Ludvika kommun har utsetts till remiss instans för förslag om ändrade 

övergångsbestämmelser för den föreslagna lagen om samverkan vid utskrivning 

från sluten hälso- och sjukvård.  

Förslaget till ändring innebär att fram till och med den 31 december 2018 ska 

kommunens betalningsansvar för patienter som vårdas i sluten psykiatrisk vård 

inträda 30 dagar efter det att en underrättelse om att en patient är 

utskrivningsklar har skickats. Efter den 31 december 2018 ska kommunens 

betalningsansvar för patienter som vårdas i sluten psykiatrisk vård inträda 3 

dagar efter det att en underrättelse om en patient är utskrivningsklar har 

skickats precis som om patienten vårdats inom sluten somatisk vård. 

Samråd har skett med social- och utbildningsförvaltningen. 

Yttrande över förslag om ändrade övergångsbestämmelser för den föreslagna 

lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.  

Beslutsunderlag 

Promemoria från Socialdepartementet 

Tjänsteskrivelse daterad den 8 maj 2017 

Protokoll från AU den 10 maj 2017 § 32 

  

Beslut skickas till 

Socialdepartementet  
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§ 62 Dnr Von 2017/26 - 73 

Kvalitet i särskilt boende 

Beslut  

Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att besluta att anta 

rekommendationen, SKL: meddelande nr 3/2017, Kvalitet i särskilt boende. 

Beskrivning av ärendet 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vid sammanträde 

den 20 januari 2017 beslutat att rekommendera Sveriges kommuner att fatta 

beslut om att anta rekommendationen, Kvalitet i särskilt boende, i syfte att 

stärka utveckling och kvalitet på särskilda boenden för äldre nattetid.  

Bakgrunden är att regeringen våren 2016 avslog Socialstyrelsens förslag till 

bemanningsföreskrifter för särskilt boende för äldre. Socialstyrelsens uppdrag 

med föreskrifterna var att säkerställa en trygg individanpassad omsorg samt 

försäkra sig om att det på särskilda boenden för äldre skulle finnas personal 

dygnet runt som utan dröjsmål kunde hjälpa äldre. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 8 maj 2017 

Protokoll från AU den 10 maj 2017 § 33 

 

  

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen 
Akt 
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§ 63  

Information från förvaltningen 

 Rekrytering av sommarvikarier är i princip färdigt. 

 Det kommer att vara 97 solstrålarna den här sommaren och de kommer 

att jobba under 2 veckor fördelat över 6 veckor. Det har varit många 

sökanden till jobben. 

 Arbetet med budget 2018 har inletts. Budgeten ska sedan tas den 6 

november. 
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§ 64  

Information från ordförande 

 Verksamhetsbesöken har genomfört. Nämnden har varit till tre ställen, 

Milan, Säfsgården och Ljunghällsvägen. 

 När kallelser till möten går ut vill ordförande att man hör av sig till 

förvaltningssekreteraren om man har förhinder. 
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§ 65  

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. 

* Au 2017-05-10 § 25-33 

 

2. Biståndsbeslut 

 * April 2017 

 

3. Förvaltningschef 

- Kurser 

* Kom och fika  

* Vem äger sanningen? 

* Samverkan omkring personer med psykisk funktionsnedsättning. 

* UhC- Dagen 

* Sas - Konferens 

 

4. Områdeschef  

* Fördelning av arbetsuppgifter inom arbetsmiljöområdet/retur 

* Förordnanden 

 

5. Områdeschefer och enhetschefer 

- Ledighetsansökningar 

* enskild angelägenhet 

* tjänstledighet 
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* fackligt/politiskt förtroendeuppdrag 

* önskad sysselsättningsgrad  

 

6) Anställningsavtal  

    103 stycken. 

 

7) Fonder 

    Stiftelsen Björknerska donationsfonden 2017 

  

Beslut skickas till 

Akt 
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§ 66  

Redovisning av meddelanden 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelandena 

Beskrivning av ärendet 

1) Dnr Von 2017/167 

    Meddelande från Kommunstyrelsen: Tidplan för internkontroll     

2) Dnr Von 2017/174 

    Svar på motion om att låta ett särskilt boende drivas av annan aktör än   

    Ludvika Kommun 

3) Dnr Von 2017/177 

    Anmälan till IVO, Enligt Lex Maria. 

4) Dnr Von 2017/165 

    Avvikelserapportering 1:a kvartalet 2017. 

5) Dnr Von 2016/302  

    Uppföljning av kompetensutvecklingsplan 2016. 

6) Dnr Von 2017/176 

    Brev från undersköterskor. 

    Svar från nämnden. 

7) Dnr Von 2015/8 

   Meddelande från Kf 2017-04-24 protokoll § 65, Återrapportering av  

   åtgärdsplan för ekonomi i balans 

8) Von 2017/1) Dnr Von 2017/167 

    Meddelande från Kommunstyrelsen: Tidplan för internkontroll     

2) Dnr Von 2017/174 

    Svar på motion om att låta ett särskilt boende drivas av annan aktör än   

    Ludvika Kommun 

3) Dnr Von 2017/177 

    Anmälan till IVO, Enligt Lex Maria. 

4) Dnr Von 2017/165 

    Avvikelserapportering 1:a kvartalet 2017. 
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5) Dnr Von 2016/302  

    Uppföljning av kompetensutvecklingsplan 2016. 

6) Dnr Von 2017/176 

    Brev från undersköterskor. 

    Svar från nämnden. 

7) Dnr Von 2015/8 

   Meddelande från Kf 2017-04-24 protokoll § 65, Återrapportering av  

   åtgärdsplan för ekonomi i balans 

8) Dnr Von 2017/95 

    Svar till FUB från nämnden. 

  

Beslut skickas till 

Akt 
 


