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§ 104 Dnr Von 2017/02 - 04 

Budgetuppföljning januari – september, januari – 

oktober 2017 

Beslut  

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljningen för 

januari-september, januari-oktober 2017. 

Beskrivning av ärendet 

I redovisningen för januari-september visar förvaltningen ett ekonomiskt 

överskott på 1 125 tkr inklusive kostverksamheten.    

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

resultatet ett överskott på 8 843 tkr för perioden januari-september 2017. 

I redovisningen för januari-oktober visar förvaltningen ett ekonomiskt 

överskott på 650 tkr inklusive kostverksamheten. 

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

resultatet ett överskott på 7 543 tkr för perioden januari-oktober 2017. 

I budgetuppföljningen har förvaltningen redovisat poster som vid tidpunkten 

inte fanns med i redovisningen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 13 november 2017. 

§ 61 Au- protokoll 2017-11-15. 

  

Beslut skickas till 

Stöd- och styrning, ekonom 
Akt 
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§ 105 Dnr Von 2017/136  

Yttrande kommunal plan för avfallsförebyggande och 

hållbar avfallshantering 2018-2022 

Beslut  

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lämna nedanstående som yttrande. 

Beskrivning av ärendet 

WessmanBarken Vatten&Återvinning AB, Ludvika och Smedjebackens 

kommuner har tillsammans tagit fram en ”kommunal plan för avfallsförebyggande och 

hållbar avfallshantering 2018-2022”. Planen har översänts för yttrande till vård- 

och omsorgsnämnden. 

Vård- och omsorgsnämnden vill särskilt uppmärksamma att planen för 

avfallsförebyggande och hållbarhet ska uppmärksamma äldre och 

funktionshindrades möjlighet att bidra till hållbarhet. Planen ska 

uppmärksamma hur information och möjlighet till avfallssortering ska kunna 

ges/genomföras för grupper med funktionshinder. 

Det är viktigt att alla ska kunna vara delaktiga i en hållbar avfallshantering. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 14 november 2017. 

§ 63 Au protokoll 2017-11-15 

  

Beslut skickas till 

WessmanBarken Vatten & Återvinning AB 
Akt 
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§ 106 Dnr Von 2017/73 

Svar på motionen om Effektivare nyttjade av 

kommunägda lokaler. 

Beslut  

1. Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att 

förslaget är tillgodosett då uppdraget att samordna lokaler ligger under 

samhällsbyggnadsnämndens ansvar. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att inte lämnat något yttrande om 

Västerbergslagens kulturskolas placering. 

Beskrivning av ärendet 

Vänsterpartiet föreslår i motion daterad 2017-08-20  

att kommunfullmäktige beslutar uppdra åt kommunstyrelsen att skyndsamt initiera ett 

kommunövergripande arbete med att på ett bättre sätt nyttja kommunägda lokaler i enlighet 

med intentionen i denna motion, 

att kommunfullmäktige uppmanar kommunstyrelsen att i detta arbete prioritera att fylla 

redan kommunägda lokaler i Brunnsvik och i Grängesberg innan nya kontorslokaler byggs, 

förvärvas eller iordningställs i centrala Ludvika, 

att kommunfullmäktige uppmanar kommunstyrelsen att i detta prioritera att kontorslokaler 

som idag inryms i tidigare bostäder flyttas till andra förvaltningsbyggnader, för at frigöra fler 

bostäder, 

att kommunfullmäktige uppmanar kommunstyrelsen att i detta arbete prioritera att frigöra 

lokaler i Folkets Hus för Västerbergslagens kulturskola. 

Vård- och omsorgsnämnden verksamhet består till största delen av medborgar-

nära verksamheter i kommunen. 

Det är viktigt att de kontorslokaler som servar kommuninnevånare ligger nära 

kommuninnevånarna och har tillgängliga lokaler för alla, även för personer med 

olika funktionshinder. Det är också viktigt att kommuninnevånare och med-

arbetare lätt kan ta sig till dessa lokaler. Att det till exempel finns tillgång till 

allmänna kommunikationer. 

Inom vård- och omsorgsförvaltningen jobbar många medarbetare med att ta sig 

till brukare/kommuninnevånare och då är det viktigt att lokaler för administra-

tion ligger så att de resor som måste göras kan göras så korta som möjligt och 
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att resorna inte tar mer tid än nödvändigt. De flesta kommuninnevånarna/ 

brukarna bor i centrala Ludvika. 

Vissa delar av administrationen har inte så många besök eller där medarbetarna 

ska ta sig till brukarna men det är ändå viktigt att förvaltningen sitter samlad för 

att undvika resor mellan olika delar av förvaltningen. De gäller även andra 

förvaltningar. Förvaltningarna har ett uppdrag att utveckla samarbetet inom alla 

områden, att då utlokalisera olika delar gör inte samarbetsmöjligheten större. 

Medarbetarna i vård- och omsorgsförvaltningen gör resor till olika delar av 

kommunen. För att minska resorna är det lämpligt att utgå från 

centralorten/kommunmedborgarna. 

Samordningen av lokaler är ett uppdrag som samhällsbyggnadsnämnden har 

och som utförs på samhällsbyggnadsförvaltningen. Detta ansvar bör ligga kvar 

på samhällsbyggnadsnämnden/förvaltningen. Genom lokalplanegruppen deltar 

alla förvaltningarna i arbetet med att effektivisera lokalutnyttjandet. Att så långt 

som det är möjligt använda egna, redan befintliga lokaler är självklart. Att sprida 

verksamheten för att det finns lediga lokaler till en annan del av kommunen är 

inte självklart och inte kostnadseffektivt. 

Förvaltningens administrativa lokaler finns på Marnäsliden, vån 2 och halva 

våning 3. Vård- och omsorgsförvaltningen har inga lokaler i Folkets Hus, 

Ludvika. De verksamheter inom förvaltningen som servar olika kommundelar 

finns redan utlokaliserade i Grängesberg, Sunnansjö, Nyhammar och Fredriks-

berg.  

Vård- och omsorgsnämnden anser inte att det är lämpligt att flytta ut vård- och 

omsorgsförvaltningens kansli till Brunnsvik eller Grängesberg. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 3 november 2017. 

§ 64 Au protokoll 2017-11-15.  

  

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen 
Akt 
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§ 107 Dnr Von 2017/1- 73 

Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal 

beslut som inte har verkställts till och med 31 oktober 

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 oktober 2017. 
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Statistikrapport den 31 oktober 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 

2017-07-18 105 M 1 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 1 november 2017. 

§ 65 Au protokoll 2017-11-15. 

  

Beslut skickas till 

Kommunfullmäktige 
Akt 
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§ 108 Dnr Von 2017/3 - 02 

Månadsrapport för september 2017 om sjuk-

frånvaron för vård- och omsorgsförvaltningen  

Beslut  

Vård- och omsorgsnämnden noterar redovisningen av sjukfrånvaron för 

september 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 daterade den 23 oktober 2017. 

§ 66 Au protokoll 2017-11-15. 

  

Beslut skickas till 

Stöd- och styrning, personalenheten 
Akt 
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§ 109 Dnr Von 2017/119  

LSS- Statistik 

Beslut  

Vård- och omsorgsnämnden tar del av och godkänner förvaltningens rapport 

om aktuell LSS-statistik. 

Beskrivning av ärendet 

Den 1 oktober 2017 ger Vård- och omsorgsnämnden LSS-insatser till 194 

personer, tillsammans är de beviljade 283 LSS-insatser. 

Antalet personer som är beviljade personlig assistans enligt socialförsäkrings-

balken, SFB och som vård- och omsorgsnämnden är assistansanordnare för 

uppgår till 16 personer. Därutöver har ytterligare 33 personer i kommunen be-

viljad personlig assistans enligt SFB, men har en annan assistansanordnare än 

kommunen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 9 oktober 2017. 

§ 67 Au protokollet 2017-11-15 

  

Beslut skickas till 

Akt 
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§ 110 Dnr Von 2017/151  

Rapport till nämnd – beslutad schablontid och utförd 

tid i hemtjänsten 

Beslut  

Vård- och omsorgsnämnden tar del av och godkänner förvaltningens rapport – 

beslutad schablontid och utförd tid i hemtjänst för perioden 1 oktober 2016 till 

31 oktober 2017. 

Beskrivning av ärendet 

I denna rapport redovisas schablontid och utförd tid under perioden 1 oktober 

2016 till 31 oktober 2017. 

Schablontid är den uppskattade genomsnittstiden för en insats, den utförda 

tiden är den tid som det faktiskt tagit att utföra insatsen.  
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Nedanstående bild visar att antalet brukare inom hemtjänst i stort sett har legat 

still på samma nivå under hela året. En bild som stämmer väl med linjen för 

schablontid under samma period. 

 

Idag kan vi ändå med hjälp av ovanstående bilder konstatera att antalet brukare 

och deras insatser inte förändrats under det år som passerat, och att de 

variationer som är i schablontiden och utförd tid följer varandra trots deras 

olikheter i timmar. 

I det kommande projektet att utveckla hemtjänsten kommer en av sakerna att 

arbeta vidare med att vara schablon- och utförd tid, och om det finns saker som 

ska förändras i arbetet omkring dessa. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 3 november 2017. 

§ 68 Au protokoll 2017-11-15. 

  

Beslut skickas till 

Områdeschef 
Enhetschefer 
Akt 
 
  



 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(17) 

Sammanträdesdatum 

2017-11-29 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 111  

Information från förvaltningen 

 

 Samverkan vid utskrivning från slutenvård 

 Lex Maria anmälan 

 Många projekt på gång i kommunen bl. a nytt dokument-

hanteringssystem, personalsystemet, ekonomisystemet, 

verksamhetssystem, E-handel m.m. 

 Planering av internbudgeten  
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§ 112  

Information från ordförande 

 

 Julmarknad på näset den 30 november kl 14:00- 18:00. 

 Från den 1 januari kommer all information till nämndens ledamöter att 

delges via mailen ludvika.se, om någon behöver hjälp med att hitta 

mailen så får ni höra av er. 

 Region Dalarna, vård- och omsorgscollage, yrkesambassadörer Anna 

Sporre och Terese Karlsson från Ludvika kommun. 
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§ 113 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 2017-11-15 § 61-69 

2. Biståndsbeslut 

   - Oktober 

3. Förvaltningschef 

Kurser 

- Barn konventionen 

- Familjehem/HVB 

- Forum för kommun- och nämndesekreterare 

- IntraPhone 

- Utvecklare och Nyckelperson 

5. Områdeschefer och enhetschefer 

Ledighetsansökan 

- enskild angelägenhet 

- tjänstledighet 

- fackligt/politiskt förtroendeuppdrag 
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- önskad sysselsättningsgrad  

 

6. Övriga 

Utlämnande av HSL journal 

7. Anställningsavtal  

184 stycken. 

8. Fonder 

Utdelning från Gunborg och Gustaf Hellbackens fond. 

  

Beslut skickas till 

Akt 
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§ 114 Dnr Von 2017/125  

Redovisning av meddelanden 

Beslut  

Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelandena. 

Beskrivning av ärendet 

A) Dnr Von 2017/86 

     Beslut från IVO  

B) Dnr Von 2017/94 

     Protokoll från Förvaltningssamverkan. 

C) Dnr Von 2017/ 157 

     Meddelande från KF 2017-10-30 § 197, Inträde i språktolknämnden i       

     Borlänge 

D) Dnr Von 2017/2 

     Meddelande från KF 2017-10-30 § 195, Delårsrapport 

E) Dnr Von 2017/128 

     Meddelande från KS 2017-10-17 § 202, Fastställande av  

     kommunövergripande intern kontroll 2018   

F) Dnr Von 2017/152 

     Meddelande från KS 2017-10-17 § 205, Sammanträdesplan 2018 

G) Dnr Von 2017/133 

     Meddelande från KS 2017-10-17 § 201, Målvärden för år 2018- och 2020 för  

     resultatmåtten i kommunfullmäktiges styrmodell. 

  

Beslut skickas till 

Akt 
 
 


