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§ 86  

Ändring i föredragningslistan 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner ändringen i föredragningslistan. 

Beskrivning av ärendet 
Följande ärenden läggs till:  

- Samverkan för trygg och effektiv utskrivning från hälso- och 
sjukvården. 

- Mötesagenda 2018 
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§ 87  

Personliga ombud 

Beslut  
Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden får ta del av ett bildspel som de personliga 
ombuden Lotta Berg och Ann-Christin Haraldsson som jobbar för Södra 
Dalarnas Personliga ombud förevisar. Bildspelet visar information om hur 
verksamheten startade upp och hur de personliga ombudens uppdrag ser ut. 
Uppdraget går ut på: Att tillsammans med klienterna med psykisk ohälsa/ 
psykisk funktionsnedsättning hitta lösningar så vardagen fungera bra och att 
klienterna får ett självständigt liv. Det är klienterna själva som tar kontakt med 
personliga ombud, insatsen är frivillig och gratis.  

  

Beslut skickas till 
Akt 
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§ 88  

Bemanningsenheten 

Beslut  
Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Enhetschefen Susan Ludvigsson informerar nämndens ledamöter om: 
- sommaren, 645 sökande varav 225 anställdes, men totalt behövdes 348 
vikarier och resterande platser fylldes med vikarier som redan finns anställda. 

- det har rekryterats 308 nya vikarier mellan 17/1 – 19/10. 

Några utmaningar som finns är tillgängligheten på vikarierna, körkort samt hur 
vi ska kunna ta tillvara arbetskraften från nyanlända när bristerna i språket är 
stora. 
-Kostorganisationen ingår från 1 maj i bemanningen. 
-Sammanslagning bemanningsenheten – schemaplanerarna. 

 

  

Beslut skickas till 
Akt 
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§ 89 Dnr Von 2017/117 

Ny organisation för trygghetslarm i ordinärt boende 
samt särskilt boende med hemtjänstinsatser 

Beslut  
1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner föreslagen organisation för 

trygghetslarm i ordinärt boende samt särskilt boende med hemtjänst. 

2. Vård och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att se över 
återstående arbetsuppgifter och vilken funktion larmcentralen ska ha.  

Beskrivning av ärendet 
En ny organisation för trygghetslarm i ordinärt boende samt särskilt boende 
med hemtjänst föreslås träda i kraft from 2018-01-15. Organisationen innebär 
att larmhanteringen lyfts bort helt från larmcentralen och läggs på handläggare 
och kontaktpersonal. Larmen besvaras av upphandlad leverantörs larm-
mottagning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-04. 
Protokoll från arbetsutskottet den 11 oktober 2017 § 54. 

  

Beslut skickas till 
Områdeschef 
Enhetschef  
Akt 
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§ 90 Dnr Von 2017/2 - 04 

Budgetuppföljning januari – augusti 2017 

Beslut  
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljningen för 
januari-augusti 2017. 

Beskrivning av ärendet 
I redovisningen för januari-augusti visar förvaltningen ett ekonomiskt överskott 
på 2 216 tkr inklusive kostverksamheten.  

Vid 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 3 723 tkr för perioden januari-augusti 2017. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 3 oktober 2017 
Protokollet från arbetsutskottet den 11 oktober 2017 § 53 

  

Beslut skickas till 
Stöd- och styrning, ekonom 
Akt 
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§ 91 Dnr Von 2017/2 - 04 

Budgetuppföljning 3 till Kommunstyrelsen 

Beslut  
Vård- och omsorgsnämnden noterar den muntliga informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningschefen redogör för vård- och omsorgsförvaltningens redovisning 
vid budgetuppföljning 3 till Kommunstyrelsen. 

  

Beslut skickas till 
Akt 
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§ 92 Dnr Von 2017/99 -  04  

Avgifter och taxor för äldre samt personer med 
funktionsnedsättning 

Beslut  
1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag på 

avgifter och taxor 2018.   

2. Vård- och omsorgsnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar 
avgifter och taxor 2018 för äldre samt personer med funktions-
nedsättning. 

Beskrivning av ärendet 
De avgifter/taxor som är indexknutna är ändrade i förhållande till 
prisbasbeloppets förändring. Prisbasbeloppet för 2018 är till riksdagen 
föreslaget till 45 500 kr.  

Avgifterna är beräknade enligt prisbasbeloppet 2018 och kan förändras om 
regeringen beslutar om annat prisbasbelopp.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 4 oktober 2017. 
Protokoll från arbetsutskottet den 11 oktober 2017 § 53 

  

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akt 
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§ 93 Dnr Von 2017/93 

Motion från Centerpartiet om närsjukvårdsteam i 
Ludvika kommun 

Beslut  
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att Ludvika 
kommun medverkar vid införandet av närsjukvårdsteam i Västerberslagen. 

Beskrivning av ärendet 
Centerpartiet i Ludvika-Grangärde föreslår i en motion 2017-06-13 att Ludvika 
kommun medverkar vid bildandet av Närsjukvårdsteam tillsammans med Landstinget 
Dalarna. 

Ludvika kommun, vård- och omsorgsförvaltningen har ett aktivt samarbete 
med Landstinget Dalarna, närsjukvården i Västerbergslagen sedan många år. 
Diskussionen om närsjukvårdsteam är redan startad i Ludvika. Landstinget 
Dalarna i Västerbergslagen har gått ut med annons om läkare till teamet. 
Läkarmedverkan i teamet är av avgörande betydelse och det är viktigt att ha en 
fast/kontinuerlig läkare kopplad till teamet.  

Vård- och omsorgsförvaltningen medverkar vi införandet av närsjukvårdsteam i 
Västerbergslagen inom ramen för hemsjukvårdsavtalet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 5 oktober 2017. 
Protokoll från arbetsutskottet den 11 oktober 2017 § 55. 

  

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen  
Akt 
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§ 94 Dnr Von 2017/91 

Motion från Bopartiet om kommunal 
äldreombudsman 

Beslut  
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att 
motionen redan är tillgodosedd. 

Beskrivning av ärendet 
Bopartiet föreslår i en motion att inrätta en kommunal äldreombudsman. 
Genom vård- och omsorgsförvaltningens servicetelefon och larmcentral anses 
funktionen med att kunna ställa frågor om hemtjänst, vård- och 
omsorgsboende och andra angelägna synpunkter vara tillgodosedd. Motionen 
ska därför anses vara tillgodosedd. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 4 oktober 2017. 
Protokoll från arbetsutskottet den 11 oktober 2017 § 56. 

  

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akt 
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§ 95 Dnr Von 2017/127 

Samverkan för trygg och effektiv utskrivning från 
hälso- och sjukvården 

Beslut  
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig positiv till den länsövergripande 
överenskommelse som tagits fram inför ny lag om samverkan vid utskrivning 
från sluten hälso- och sjukvård. 

Beskrivning av ärendet 
Den 1 januari 2018, träder en ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård, i kraft. Syftet med den nya lagen är att patienter som inte 
längre har behov av den slutna vårdens resurser så snart som möjligt ska kunna 
lämna slutenvården på ett tryggt sätt. Målgruppen är patienter som efter 
utskrivning från den slutna vården behöver insatser från den kommunalt 
finansierade socialtjänsten, eller hälso- och sjukvården och som också kan ha 
behov av insatser från den landstingsfinansierade öppna vården, inklusive 
primärvården.  

Inför införandet av den nya lagen har en överenskommelse tagits fram genom 
Region Dalarna för länets samtliga kommuner och landstinget. Den ska 
godkännas av samtliga parter det vill säga samtliga kommuner i Dalarna och 
Landstinget Dalarna. 

  

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 96 Dnr Von 2017/3 - 02 

Månadsrapport för augusti 2017 om sjukfrånvaron för 
vård- och omsorgsförvaltningen 

Beslut  
Vård- och omsorgsnämnden noterar redovisningen av sjukfrånvaron för 
augusti 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 2 oktober 2017. 
Protokoll från arbetsutskottet den 11 oktober 2017 § 57. 

  

Beslut skickas till 
Stöd- och styrning, personalenheten 
Akt 
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§ 97 Dnr Von 2017/1 - 73 

Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal 
beslut som inte har verkställts till och med 31 augusti 
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 31 augusti 2017. 
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Statistikrapport den 31 augusti 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 2 

 

Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader. 

Beslut om Antal 

Äldreboende - demens 1 

Äldreboende 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 - 
demens 

2017-03-17 167 K 1 

Äldreboende  2017-05-17  106 K 1 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 1 september 2017. 
Protokoll från arbetsutskottet den 11 oktober 2017 § 58 

  

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige  
Akt 
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§ 98 Dnr Von 2017/1 - 73 

Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal 
beslut som inte har verkställts till och med 30 
september 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. 
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Denna rapport avser de uppgifter som fanns tillgängliga den 30 september 
2017. 

Statistikrapport den 30 september 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 2 
Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader. 

Beslut om Antal 

Äldreboende 1 

Äldreboende - demens 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  2017-05-17 136 K 1 

Äldreboende - 
demens  

2017-06-28   94 K 1 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 2 oktober 2017. 
Protokoll från arbetsutskottet den 11 oktober 2017 § 59. 

  

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
Akt 
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2017-10-25 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 99  

Vård- och omsorgsnämndens mötesagenda för 2018 

Beslut  
Vård- och omsorgsnämnden godkänner och fastställer förslaget på 
mötesagenda 2018. 

Beskrivning av ärendet 
 
 

*Gruppmöten innan nämnden börjar kl 13.15 

Beredning kl 13.00 AU kl. 13.00 Nämnd kl 14.15* 
 
2017-12-18 
 

2018-01-17 2018-01-31  

 
2018-01-29 
 

2018-02-14 2018-02-28, heldag 

 
2018-02-26 
 

2018-03-14 2018-03-28 

 
2018-03-26 
 

2018-04-11 2018-04-25 

 
2018-04-30 
 

2018-05-16 2018-05-30,heldag 

 
2018-05-28 
 

2018-06-13 2018-06-27 

 
2018-08-27 
 

2018-09-12 2018-09-26, heldag 

 
2018-09-24 
 

2018-10-17 2018-10-31 

 
2018-10-29 
 

2018-11-14 2018-11-28, heldag 

 
2018-11-26 
 

2018-12-05 2018-12-19 



 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
20(25) 

Sammanträdesdatum 
2017-10-25 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Beslut skickas till 
Vård- och omsorgsnämndens ledamöter 
Kommunfullmäktige 
Områdeschefer 
Enhetschefer 
Akt 
  



 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
21(25) 

Sammanträdesdatum 
2017-10-25 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 100  

Information från förvaltningen 

Beslut  
Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen. 

Beskrivning av ärendet 
- Arbetsmiljöverket har en tillsyn för förstalinje chefer inom LSS.  

- Ett stort antal utbildningar inför samverkan för trygg och effektiv 
utskrivning från hälso- och sjukvården 

- KPMG ska göra en granskning om hur vi hanterar de mest sjuka äldre. 
 

  

Beslut skickas till 
Akt 
 
  



 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
22(25) 

Sammanträdesdatum 
2017-10-25 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 101  

Information från ordförande 

Beslut  
Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen. 

Beskrivning av ärendet 
- Verksamhetsbesöken pågår. 

- Bankbytet. 

- Öppet hus för hjälp med Netpublicator i Stadshuset. 

- Nästa nämnd är en heldag. 

 

  

Beslut skickas till 
Akt 
 
 



 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
23(25) 

Sammanträdesdatum 
2017-10-25 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 102 Dnr Von 2017/126 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut  
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovinngen 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 2017-10-11 § 51-60 

2. Biståndsbeslut 
   - September 2017 

3. Förvaltningschef 
Kurser 
- Pict-O-Stat 
- Har du råd att förlora 112 734 kr per år? 
- Tillgängliga PDF- filer 
- Sjukgymnastik i ett vidgat perspektiv. DÅ, NU OCH SEN? 
- Politikerdagen 
- Existentiellt stöd när livet är begränsat 
- Hjärnhälsa -dagen 
- Samverkan vid utskrivning från sjukhus 
- Funkar elbilar i er verksamhet? 
- Ett bipolärt hjärta 
- Kommunal ekonomi för ekonomiassistenter 



 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
24(25) 

Sammanträdesdatum 
2017-10-25 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

- Hela arbetskraften behövs 
- Inspirationsdag om anhörigstöd 
- Analysera och utveckla verksamhet för personer med 

funktionsnedsättning 
- Inspirationsdag för bättre diabetesvård 
- Livsmedelsverkets branschmässa- måltidensdag 
- Användarträff Vård- och omsorg, Tieto 

 
4. Områdeschef  
- Fördelning av arbetsuppgifter inom arbetsmiljöområdet/retur 

- Förordnanden 

5. Områdeschefer och enhetschefer 
Ledighetsansökan 
- enskild angelägenhet 
- tjänstledighet 
- fackligt/politiskt förtroendeuppdrag 
- önskad sysselsättningsgrad  

 
6. Övriga 

 

7) Anställningsavtal  

- 92 stycken. 

8) Fonder 
 

  

Beslut skickas till 
Akt 
 
  



 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
25(25) 

Sammanträdesdatum 
2017-10-25 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 103 Dnr Von 2017/125  

Redovisning av meddelanden 

Beslut  
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelandena. 

Beskrivning av ärendet 
A) Dnr Von 2017-14 
     Protokoll från Hjälpmedelsnämnden den 14 september 2017. 

B) Dnr Von 2017/116 
     Meddelande från Kommunfullmäktige 2017-09-25 § 166, Svar på HBTQ-   
     certifiering och införande av likabehandlingsplan i styrdokumentation samt  
     motion om HBTQ-arbete i Ludvika kommun. 

C) Dnr Von 2017/103 
     Meddelande från KS 2017-09-12 § 181, Antagande av riktlinjer för  
     användning av sociala medier.  

D) Dnr Von 2017/165 
     Avvikelserapportering 3:a kvartalet år 2017. 

E) Dnr Von 2017/62 
    Avsägelse, ledamot i vård- och omsorgsnämnden 

F) Dnr 2017/2 – 04 
     Rapporteringstillfälle 3 till KS 

  

Beslut skickas till 
Akt 
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