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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-06-27
 

Vård- och omsorgsnämnden

§ 47

Ändring i föredragningslistan

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner ändringarna i föredragningslistan.

Beskrivning av ärendet
Följande ärende utgår:
- Rapport från hemtjänsten
Följande ärende läggs till 
- IVO - ärende 

______

Beslut skickas till
Akt
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-06-27

Vård- och omsorgsnämnden

§ 48 Dnr 2018/4

Budgetredovisningar per månad 2018

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljningen för 
januari-maj 2018.

Beskrivning av ärendet
I redovisningen för perioden januari-maj visar förvaltningen ett redovisat 
överskott på 351 tkr. I överskottet ingår en fordran på Försäkringskassan med 
belopp 5 400 tkr för intäkter för personlig assistans.

Under korrigeringar av resultatet finns poster som ej är med i redovisningen 
januari-maj. Förvaltningen har hos Socialstyrelsen erhållit medel för ökad 
bemanning inom äldreomsorgen med belopp på drygt 7 400 tkr, vilket 
motsvarar 3 083 tkr för 5 månader. Med de poster som inte finns med i 
redovisningen januari-maj beräknas resultatet till ett överskott med 1 884 tkr.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad den 21 juni 2018.

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen, stöd- och styrning, ekonom
Akt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-06-27

Vård- och omsorgsnämnden

§ 49 Dnr 2018/178

Budget 2019 och mål 2019

Beslut
1.Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna informationen om budget 
och verksamhetsplan för 2019.
2.Vård – och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förslaget på mål, 
resultatmått och målaktiviteter.

Reservation från Torbjörn Tomtlund (M), Rolf Långström (L) och Leif 
Lindgren (C) på punkt 2, till förmån för Torbjörn Tomtlunds (M) förslag.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har upprättat ett förslag till budget 2019 med totalt belopp på 
578 615 tkr.

I förslaget ingår behov av verksamhetsförändringar på 13 298 tkr och förslag på 
minskade kostnader på 13 298 tkr. 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad den 21 juni 2018.

Behandling
Torbjörn Tomtlund (M) yrkar på ett tillägg på målstyrningskortet: 
Arbete och näringsliv, En tillväxt kommun, Fler privata aktörer inom vården. 
Med ett resultatmått på 10 %.

Rolf Långström(L),  Leif Lindgren(C), Ann- Katrin Krainer (SD) yrkar bifall till 
förslaget från Torbjörn Tomtlund.

Åsa Bergkvist (S) yrkar avslag på Torbjörn Tomtlunds (M) förslag

S och MP har förslag till beslut i två punkter:
1    Godkänna informationen om budget och verksamhetsplan för 2019.
2. Godkännande av förslaget på mål, resultatmått och målaktiviteter.

Ordförande ställer då förvaltningens förslag mot S och MP´s förslag  punkt 1 
och finner att nämnden beslutar enligt S och MP´s förslag punkt 1.

Ordförande ställer S och MP´s förslag punkt 2 mot Torbjörns förslag och 
finner att nämnden beslutar enligt S och MP´s förslag.
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Reservation från Torbjörn Tomtlund (M), Rolf Långström (L) och Leif 
Lindgren (C) på punkt 2 till förmån för Torbjörn Tomtlunds (M) förslag.
______

Beslut skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens förvaltning
Akt

6



Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-06-27

Vård- och omsorgsnämnden

§ 50 Dnr 2018/120

Yttrande  - Landsbygdsprogram

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lämna följande yttrande på 
Landsbygdsprogram till kommunstyrelsen.

 Under dialog och inflytande, även äldre är en viktig tillgång i 
utvecklingen av landsbygden. 

 Kommunens viljeinriktning, vad står detta för? Är det en politisk 
inriktning eller ett uppdrag till förvaltningarna?

 Under kommunikationer, möjlighet att handla dagligvaror är en viktig 
del för att kunna bo på landsbygden. Detta behöver förtydligas.

 Under rubriken service, byt ut E-hälsa mot välfärdsteknologi som bättre 
täcker in det man vill beskriva.

 Under kommersiell service, en omformulering, ordet bensin byts ut till 
ordet drivmedel, i texten och informations ruta.

 Vård- och omsorgsnämnden delar kommunstyrelsens beslutade 
förändringar.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sitt sammanträde 18 december 2017 
föreslagit fullmäktige att anta landsbygdsprogrammet för Ludvika kommun. 
Kommunstyrelsens förvaltning har lämnat synpunkter på landsbygds-
programmet som kommunstyrelsen sedan har beslutat om. Vård- och 
omsorgsnämnden delar kommunstyrelsens beslutade förändringar.

Dessutom vill vård- och omsorgsnämnden uppmärksamma följande punkter:

 Under dialog och inflytande, även äldre är en viktig tillgång i 
utvecklingen av landsbygden. Äldre kan till exempel bidra med historia 
och traditioner.

 Kommunens viljeinriktning, vad står detta för? Är det en politisk 
inriktning eller ett uppdrag till förvaltningarna?

 Under kommunikationer, möjlighet att handla dagligvaror är en viktig 
del för att kunna bo på landsbygden. Detta behöver förtydligas.
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 Under rubriken service, byt ut E-hälsa mot välfärdsteknologi som bättre 
täcker in det man vill beskriva. 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad den 25 maj 2018.

2. Vård- och omsorgsnämndens au protokoll § 39.

Behandling
Torbjörn Tomtlund (M) föreslår att meningen : Äldre kan till exempel bidra 
med historia och traditioner, ska tas bort från yttrandet.

Aron Knifström (MP) förslår en omformulering under kommersiell service, 
ordet bensin byts ut till ordet drivmedel, i text och informations ruta.

Vård- och omsorgsnämnden godkänner föreslagna förändringar.

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
Akt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-06-27

Vård- och omsorgsnämnden

§ 51 Dnr 2018/59

Sjukfrånvaron 2018

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar redovisningen av sjukfrånvaron för april 
2018.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av sjukfrånvaron för 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
1. Tjänsteskrivelse daterad den 22 maj 2018.

2. Vård- och omsorgsnämndens au protokoll § 40.

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen, personalenheten
Akt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-06-27

Vård- och omsorgsnämnden

§ 52 Dnr 2018/1

Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal 
beslut om bistånd som inte har verkställts

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. 
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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 maj 2018.

Statistikrapport den 3 maj 2018
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

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad den 1 juni 2018.

2. Vård- och omsorgsnämndens au protokoll § 41.

______

Beslut skickas till
Kommunfullmäktige
Akt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-06-27

Vård- och omsorgsnämnden

§ 53 Dnr 2018/70

Information från förvaltningen
 

 Semester perioden har börjat.
 360 vikarier ute, och ca 80 solstrålar
 Utskrivningsklara från Landstinget.

Fråga från Fredrik Trygg (SD) till förvaltningschefen angående tomma rum på 
Granliden. 

______
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-06-27

Vård- och omsorgsnämnden

§ 54 Dnr 2018/71

Information från ordförande
 Utbyte av simkort i Paddorna.

Nämnden önskar alla i förvaltningen trevlig sommar!

______
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-06-27

Vård- och omsorgsnämnden

§ 55 Dnr 2018/188

IVO - information

Behandling
IVO har begärt in en rapport om hur vård- och omsorgsnämnden arbetar med 
sjuksköterskefrågan. Svaren ska vara IVO tillhanda senast 27 juli. 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner att: Rapporten som ska skickas in till 
IVO  kan godkännas av ordförande, och rapporten redovisas sedan under 
delegationsbesluten till nästa nämnd.

______
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-06-27

Vård- och omsorgsnämnden

§ 56 Dnr 2018/7

Delegationer som redovisas på nämnd 2018

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 2018 har delegationsbeslut fattats enligt vård- och omsorgsnämndens 
delegationsordning från den 4 juni 2003 § 65.

Ärendebeskrivning
1. Arbetsutskottet 
  - Au 2018-06-13 § 37-42

2. Biståndsbeslut
   - maj 2018

3. Förvaltningschef
Kurser
4. Områdeschef 
- Fördelning av arbetsuppgifter inom arbetsmiljöområdet/retur

- Förordnanden

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

15



          2(2)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

7. Anställningsavtal 
333 stycken.

8. Fonder
-

______

Beslut skickas till
Akt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-06-27

Vård- och omsorgsnämnden

§ 57 Dnr 2018/6

Meddelanden som redovisas på nämnd 2018

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelandena.

A) Dnr 2018/162
     Meddelande om inspektion från Arbetsmiljöverket, Vindelgatan 6
B) Dnr 2018/ 46
    Verksamhetsplaner för område LSS/ Psykiatri

C) Dnr 2018/ 112
     Verksamhetsplaner för område bemanningen

D) Dnr 2018/168
     Verksamhetsplaner för område Äldreomsorgen

E) Dnr 2018/173
    Beviljande av ansvarsfrihet för vård- och omsorgsnämnden verksamhetsåret 
    2017.

F) Dnr 2018/178
    Fastställande av budgetram för 2019, KF 2018-05-28 

G) Dnr 2018/65
     Antagande av Likabehandlingspolicy, KF 2018-05-28 § 109.

______

Beslut skickas till
Akt
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