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Sida 

1(17) 

Sammanträdesdatum 

2017-09-20 
 

 

  
 
Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, 14:15 – 17.10 

Beslutande ledamöter 

 
Bergkvist Åsa (S) 

Tomtlund Torbjörn (M) 

Persson Mats (SD) 

Lindgren Leif (C) 

Falk-Thomsen Christina (S) 

Monika Utter(MP) 

Gylling Rose-Marie (BOP), tjänstgörande ersättare 

Henriksson Åke (S), tjänstgörande ersättare 

Svensson Carl-Johan (S), tjänstgörande ersättare 

Karlsson Mari (SD), tjänstgörande ersättare § 75-77 

Knifström Aron (MP), tjänstgörande ersättare 

Trygg Fredrik (SD), tjänstgörande ersättare 78 - 85 

 

 

 

 

Ej beslutande ersättare Ekström Berndt (M) 

 

Övriga närvarande Tjänstemän 

Karlsson Margareta, Förvaltningschef 

Vestergaard Cecilia, Områdeschef 

Lantz Cecilia, Områdeschef § 75 - 77  

Ekdahl Holmström Lina, Områdeschef § 75 - 77 

Karlkvist Susan, Projektledare § 75 - 77 

Holm Thomas, Ekonom § 75 

Engberg Åsa, Förvaltningssekreterare 

Övriga 

Langén Marko, Kommunal § 75-77 

 

Underskrifter 

 Sekreterare  Paragrafer § 75 - 85 

 Åsa Engberg  

 Ordförande   

 Åsa Bergkvist  

 Justerande   

 Monika Utter   

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2017-09-20 Paragrafer § 75 - 85 

Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  

Förvaringsplats för protokollet Protokollet förvaras på förvaltningens kansli. 

 

Underskrift   

 Åsa Engberg  
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§ 75 Dnr Von 2017/02 -04 

Budgetuppföljning januari – juni och januari – juli 

Beslut  

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljningen för 

januari - juni och januari - juli 2017. 

Beskrivning av ärendet 

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

996 tkr inkl. kostverksamheten. Kostenheten visar ett överskott för perioden på 

1 871 tkr. 

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

resultatet ett överskott på 3 532 tkr för perioden januari-juni 2017. 

I redovisningen för januari-juli visar förvaltningen ett ekonomiskt underskott på 

1 782 tkr tkr inkl. kostverksamheten. I juli utbetalades de nya lönerna inom 

Kommunal ut med retroaktiv lön maj och juni månad, därav ett underskott mot 

budget avseende personalkostnader. Kostenheten visar ett överskott för 

perioden på 3 005 tkr. 

I budgetuppföljningen för januari - juni och januari - juli 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 2 037 tkr för perioden januari-juli 2017. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-17 

Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-24 

Au protokoll 2017-09-06 § 40  

Au protokoll 2017-09-06 § 41 

 

  

Beslut skickas till 

Stöd- och styrning, ekonom 
Akt 
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§ 76 Dnr Von 2017/29 

Genomlysning av hemtjänsten 

Beslut  

Vård- och omsorgsnämnden noterar redovisningen. 

Beskrivning av ärendet 

Vård och omsorgsnämnden beslutade 2016-01-26 att göra en genomlysning av 

hemtjänsten då hemtjänsten genomgår stora förändringar. Krav på ekonomi i 

balans och allt mer omfattande insatser för våra brukare leder till att 

verksamheten hela tiden måste arbeta smartare och effektivare. 

En genomlysning av hemtjänsten kan identifiera, inte bara de problem som kan 

finnas utan även de goda idéer som framkommer. 

Områdeschefen Cecilia Lantz lämnar en muntlig redogörelse för hur genom-

lysningen har genomförts och vad man kommit fram till som man behöver 

arbeta vidare med i projektet - Hemtjänst utveckling.  

Projektet kommer att pågå from 1 november 2017 till 1 oktober 2018. 

 

  

Beslut skickas till 

Akt 
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§ 77 Dnr Von 2017/ 32 

ICF- Projektet 

Beslut  

Vård och omsorgsnämnden noterar redogörelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2016-04-06 att genomföra ett 

breddinförande av handläggning och dokumentation enligt ICF i projektform 

under ledning och samordning av en projektledare. Detta för att lyckas planera, 

implementera och få ett hållbart förändrat synsätt med stöd av tankemodellen 

och det gemensamma språket i klassifikationen. Projektet beräknas pågå under 

2016 - 2017 till en beräknad kostnad på 975 tkr, fördelat på två år. 

Projektledaren Susan Karlkvist lämnar en muntlig redogörelse över hur 

projektet har framskridit.  

 

  

Beslut skickas till 

Akt 
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§ 78 Dnr Von 2017/01 - 73 

Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal 

beslut som inte har verkställts till och med juni 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 juni 2017. 
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Statistikrapport den 30 juni 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 

3 1 2 3 

 

Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader. 

Beslut om Antal 

Äldreboende – lägenhet 1 

Äldreboende - demens 2 

 

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

inte verkställts. 

Beslut om Besluts- 
datum 

Antal 
 dagar 

Kvinna 
eller  
man 

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

Äldreboende – 
lägenhet 

2017-01-16 165 M 1 

Äldreboende - 
demens 

2017-03-14 108 M 1 

Äldreboende - 
demens 

2017-03-17 105 K 1 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2017-07-03 

Au protokoll 2017-09-06 § 43 

 

  

Beslut skickas till 

Kommunfullmäktige 
Akt 
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§ 79 Dnr Von 2017/1 - 73 

Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal 

beslut som inte har verkställts till och med 30 juli 

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 juli 2017. 
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Statistikrapport den 30 juli 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 

2 2 0 1 

 

Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader. 

Beslut om Antal 

Äldreboende - demens 2 

 

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

inte verkställts. 

Beslut om Besluts- 
datum 

Antal 
 dagar 

Kvinna 
eller  
man 

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

Äldreboende - 
demens 

2017-03-17 136 K 1 

Äldreboende - 
demens 

2017-04-26   96 K 2 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-10 

Au protokoll 2017-09-06 § 44 

 

  

Beslut skickas till 

Kommunfullmäktige 
Akt 



 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(17) 

Sammanträdesdatum 

2017-09-20 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 80 Dnr Von 2017/3 - 02 

Månadsrapport för sjukfrånvaron, vård – och 

omsorgsförvaltningen 

Beslut  

Vård- och omsorgsnämnden noterar redovisningen av sjukfrånvaron för juni 

och juli 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 2017-08-17 

Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-21 

Au protokoll 2017-09-06 § 45 

Au protokoll 2017-09-06 § 44 

 

  

Beslut skickas till 

Stöd- och styrningsförvaltningen, personalenheten 
Akt 
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§ 81 Dnr Von 2017/ 64 - 02 

Kompetensutvecklingsplan 2018 för vård- och 

omsorgsförvaltningen 

Beslut  

Vård – och omsorgsnämnden beslutar att godkänna kompetens- 

utvecklingsplanen för 2018.  

Beskrivning av ärendet 

Kompetensutvecklingsplanen, är en förutsättning för att kvaliteten i 

verksamheterna systematiskt och fortlöpande ska kunna utvecklas och säkras. 

Vissa kompetensutvecklingar är ett krav från myndigheter såsom till exempel 

livsmedelshygien, förflyttningskunskap och brandutbildning. 

Utöver årligt återkommande utbildningar riktas kompetensutvecklingsplanen till 

områden/yrkesgrupper där kompetensen behöver stärkas. 

De utbildningar som kostnadsberäknats uppgår till ca 648 tkr. 

Personalkostnader, för de som beräknas gå utbildningarna, samt övriga 

omkostnader vid utbildningstillfällena beräknas uppgå till ca 5,5 mnkr.  

I beräkningen ingår inte kostnader för vikarier. 

Ytterligare kostnader tillkommer även för kortare kurser och föreläsningar som 

ledningsgruppen beviljar vid varje enskilt tillfälle. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-25 

Au protokoll 2017-09-06 § 47  

 

  

Beslut skickas till 

Områdescheferna 
Enhetscheferna 
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§ 82  

Information från förvaltningen 

Beslut  

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen. 

Beskrivning av ärendet 

- Sommaren har varit bra, bra sommarvikarier. 

- Samverkan mellan kommunen och Landstinget har fungerat bra under 

sommaren. 

- Något bekymmersamt har det varit inom sjuksköterskeorganisationen. 

- Äldremässan den 3 oktober genomförs i samarbete med Ludvika 

kommun, PRO, Seniorerna i tiden och Meetingpoint. 

  

  



 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(17) 

Sammanträdesdatum 

2017-09-20 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 83  

Information från ordförande 

Beslut  

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen. 

Beskrivning av ärendet 

- Det har gått ut ett mail till alla ledamöterna om att kommunen byter 

bank. Alla måste anmäla in sitt kontonummer för att kunna få arvodet 

insatt på konto.   

- Säfsgården fyller 50 år den 28 september. 

- Verksamhetsbesök i höst vid dessa datum 9 oktober, 23 oktober, 30 

oktober och den 27 november.  
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§ 84  

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  

  - Au 2017-09-06 § 40-50 

2. Biståndsbeslut 

   - Juni , Juli, Augusti 2017 

3. Förvaltningschef 

Kurser 

- Samverkan vid utskrivning från sjukhus 

- Systematiskt möte 

- Socialchefsdagarna 

- Hur tar vi steget från akademi till praktik? 

- Medborgaren i det digitala ekosystemet 

- Palliativ omvårdnad 

- Ekonomi för icke ekonomer 

- PKC- dagen 

 

4. Områdeschef  

- Fördelning av arbetsuppgifter inom arbetsmiljöområdet/retur 

- Förordnanden 
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5. Områdeschefer och enhetschefer 

Ledighetsansökan 

- enskild angelägenhet 

- tjänstledighet 

- fackligt/politiskt förtroendeuppdrag 

- önskad sysselsättningsgrad  

 

6. Övriga 

- Beslut om boende enligt kap.4 § 1 SoL(socialtjänstlagen)  

 

7) Anställningsavtal  

- 497 stycken. 

8) Fonder 

 

  

Beslut skickas till 

Akt 
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§ 85  

Redovisning av meddelanden 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelandena. 

Beskrivning av ärendet 

A) Dnr Von 2017-239 

     Meddelande från KF § 118. Antagande av allmänna lokala ordnings-          

     föreskrifter.     

B) Dnr Von 2017/242 

     Meddelande från Kf 2017-06-19 protokoll § 132. Beviljande av ansvarsfrihet  

     för vård- och omsorgsnämnden verksamhetsåret 2016. 

C) Dnr Von 2017/245 

     Svar på revisionsgranskning av kommunen styrning och kommunstyrelsens    

     uppsiktsplikt. 

D) Dnr Von 2017/165 

     Avvikelserapportering 2:a kvartalet år 2017. 

E) Dnr Von 2017/63 

     Verksamhetsplan 2018, budgetplan 2018. 

F)  Dnr Von2017/230 

     Motion – Närsjukvårdsteam i Ludvika Kommun. (C) 

G) Dnr Von 2017/205 

      Motion – Inrätta en kommunal äldreombudsman.( BOP) 

H) Dnr Von 2017/94 

     Förvaltningssamverkan 2017-06- 28  

I) Dnr Von 2017/ 95 

    Patientnämnden 2017-0601§ 53-77 

J) Dnr Von 2017/2 

    Rapportering av målaktiviteter  § 140 KS 

K) Dnr Von 2017/40 

     Svar till IVO angående begäran om utlåtande samt handlingar. 
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L)  Dnr Von 2017/86 

      Upprättat en Lex Sarah anmälan som skickas till IVO. 

M) Dnr Von 2017/18 

      Kommunala handikapprådet 20107- 05-18 § 8-15 

 

  

Beslut skickas till 

Akt 
 


