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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida

2(2)
Sammanträdesdatum

2019-02-27

Vård- och omsorgsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 12 Anmälan om extra ärenden 3
§ 13 Bokslut  2018 2017/63 4
§ 14 Budgetuppföljning 2019 2019/3 5
§ 15 Närvarorätt på vård- och 

omsorgsnämndens sammanträden    
2019/42 6

§ 16 Delegationsordning 2018/362 7
§ 17 Vård- och omsorgsnämndens rapport 

angående antal beslut om bistånd som 
inte har verkställts 2019

2019/2 8 - 10

§ 18 Remiss - Yttrande Integrationspolicy 2018/331 11
§ 19 Remiss- Riktlinjer för finskt 

förvaltningsområde 
2018/288 12

§ 20 Sjukfrånvaron 2018 2018/59 13
§ 21 Enkät Palliativvård 2019/25 14
§ 22 Information från förvaltningen 15
§ 23 Information från ordförande 16
§ 24 Val - Lokala mål
§ 25 Delegationsbeslut 2019 2019/6 17 - 18
§ 26 Meddelanden 2019 till vård- och 

omsorgsnämnden
2019/7 19 - 20
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-02-27

Vård- och omsorgsnämnden

§ 12

Anmälan om extra ärenden

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner ändringen i föredragningslistan.

Beskrivning av ärendet
Följande ärende tillkommer:
- Val av representant till lokala miljömål.

______

Beslut skickas till
Akt
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-02-27

Vård- och omsorgsnämnden

§ 13 Dnr 2017/63

Bokslut 2018

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna bokslutsrapporteringen för 
2018.

Beskrivning av ärendet
Resultatet redovisar ett underskott med 1 841 tkr. 5 400 tkr sämre än 
årsprognosen från augusti. Efter justering/kompensation för kapitalkostnader 
med 334 tkr redovisas totalt ett underskott med 1 507 tkr.

Förändrad fakturarutin från försäkringskassan av de 20 första timmarna i LSS, 
2 600 tkr. Förändrad rutin av fakturor för externa placeringar, 1 500 tkr. Köp av 
bemanningssjuksköterskor under hösten i högre utsträckning än förväntat, 700 
tkr. Prisökningar av livsmedel efter den torra sommaren, 600 tkr.

Vård- och omsorgsnämnden har erhållit sammanlagt 7 400 tkr i stimulansbidrag 
för ökad bemanning inom äldreomsorgen och har därför haft möjlighet att ha 
en högre bemanning under året. 

Vård- och omsorgsnämnden har erhållit 1 100 tkr i stimulansmedel för att 
användas inom e-hälsoprojekt. Stimulansmedlen har bland annat används för 
fortsatt utveckling inom läkemedelssignering, planeringsverktyg och digitala 
trygghetslarm.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen  daterad den 11 februari 2019.

2. Protokoll från arbetsutskottet § 1 den 13 februari 2019.

______

Beslut skickas till
Akt
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-02-27

Vård- och omsorgsnämnden

§ 14 Dnr 2019/3

Budgetuppföljning januari 2019

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att noterar den muntliga informationen.

Beskrivning av ärendet
______

Beslut skickas till
Akt
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-02-27

Vård- och omsorgsnämnden

§ 15 Dnr 2019/42

Närvarorätt på vård- och omsorgsnämndens 
sammanträden

Beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att förvaltningschef, områdeschef 

utredning, förvaltningssekreteraren samt till förvaltningen knuten 
ekonom från stöd- och styrningsförvaltningen (under ekonomisk 
redovisning) har närvarorätt vid nämndens sammanträden. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att förvaltningschef, 
förvaltningssekreterare, områdeschef utredning, enhetschef för 
biståndshandläggning (under enskilda ärenden) samt knuten ekonom 
från stöd- och styrningsförvaltningen (under ekonomisk redovisning) 
har närvarorätt vid nämndens arbetsutskotts sammanträden.

Beskrivning av ärendet
För att tillräcklig information ska kunna ges till ärendena vid nämndens 
sammanträden är det lämpligt att förvaltningschef, områdeschef utredning, 
förvaltningssekreterare samt till förvaltningen knuten ekonom från stöd- och 
styrningsförvaltningen (under ekonomisk redovisning) ska ha närvarorätt. Allt 
annat deltagande sker efter begäran och/eller beslut av nämndsordförande.

På arbetsutskottet föreslås närvarorätt för förvaltningschef, 
förvaltningssekreterare, områdeschef utredning, enhetschef för 
biståndshandläggning (under enskilda ärenden) samt knuten ekonom från stöd- 
och styrningsförvaltningen (under ekonomisk redovisning).

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 22 januari 2019.

2. Protokoll från arbetsutskottet § 5 den 13 februari 2019.

______

Beslut skickas till
Akt
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-02-27

Vård- och omsorgsnämnden

§ 16 Dnr 2018/362

Delegationsordningen

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar den nya delegationsordningen.

Beskrivning av ärendet
Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning ska revideras minst en gång 
under en ny mandatperiod och vid behov. Delegationsordningen är redigerad 
och uppdaterad utifrån gällande lagar och förvaltningens organisation.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 22 januari 2019.

2. Protokoll från arbetsutskottet § 8 den 13 februari 2019.

______

Beslut skickas till
Akt
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(3)

2019-02-27

Vård- och omsorgsnämnden

§ 17 Dnr 2019/2

Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal 
beslut om bistånd som inte har verkställts 2019

Beslut
1. 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.
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          2(3)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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 januari 
2019.

Statistikrapport den 31 januari 2019
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

5 2 3 3

 Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader.

Beslut om Antal
Äldreboende – lägenhet 2

LSS – gruppbostad 3
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

2018-10-05  118 K 1

Äldreboende – 
lägenhet

2018-10-05  118 M 1

LSS – 
gruppbostad

2018-06-15  230 M 1

LSS – 
gruppbostad

2018-08-23  161 M 1

LSS – 
gruppbostad

2018-10-04   119 K 1

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 1 februari 2019.

2. Protokoll från arbetsutskottet § 6 den 13 februari 2019.

______
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut skickas till
Kommunfullmäktige
Akt
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-02-27

Vård- och omsorgsnämnden

§ 18 Dnr 2018/331

Remiss -Yttrande Integrationspolicy

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att i yttrande till kommunstyrelsen 
konstatera att nämnden inte har några synpunkter på förslaget till integrations-
policy.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till integrationspolicy, 
daterad 2018-10-26.

Förslaget är utsänt på remiss för yttrande till samtliga kommunala nämnder och 
helägda bolag samt till WessmanBarken Vatten & Återvinning. 

Integrationspolicyn syftar till att klargöra Ludvika kommuns politiska 
viljeinriktning för hur det övergripande integrationsarbetet ska utvecklas. 
Integrationspolicyn syftar även till att bidra till en snabb och effektiv 
integrationsprocess. 

Av policyn framgår det att integration inte är en fråga för en enskild nämnd 
eller verksamhet, utan samverkan krävs. 

Policyn pekar ut sex prioriterade integrationsområden, däribland språkkunskap 
och egenförsörjning genom arbete.

Vård- och omsorgsnämnden delar kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
integrationspolicy och har inga synpunkter.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 21 januari 2019.

2. Protokoll från arbetsutskottet § 3 den 13 februari 2019.

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
Akt
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-02-27

Vård- och omsorgsnämnden

§ 19 Dnr 2018/288

Remiss- Riktlinjer för finskt förvaltningsområde 

Beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att lämna tjänsteskrivelsen som yttrande 
till kommunstyrelseförvaltningen.

Beskrivning av ärendet
Ludvika kommun ingår sedan 1 februari 2015 i det finska förvaltningsområdet. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår i enlighet med gällande riktlinje för 
styrdokument i Ludvika kommun att kommunstyrelsen för den kommande 
mandatperioden antar en riktlinje för Finskt förvaltningsområde. Bifogat förslag 
till riktlinje skickades till alla nämnder samt helägda kommunala bolag på remiss 
med avsikten att kommunstyrelsen kan fatta beslut i mars 2019.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 23 januari 2019.

2. Protokoll från arbetsutskottet § 4 den 13 februari 2019.

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
Samordnare finskt förvaltningsområde
Akt
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-02-27

Vård- och omsorgsnämnden

§ 20 Dnr 2018/59

Sjukfrånvaron 2018

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar redovisningen av sjukfrånvaron för 
november och december 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 från förvaltningen daterad den 3 januari 2019.

2. Protokoll från arbetsutskottet § 7 den 13 februari 2019.

______

Beslut skickas till
Akt
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-02-27

Vård- och omsorgsnämnden

§ 21 Dnr 2019/25

Enkät Palliativvård

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar information gällande den planerade 
enkäten som kommer att ske på demensboendet Skogen. 

Beskrivning av ärendet
Den kommunala palliativa gruppen har under de senaste fem åren genomfört 
utbildning/ information kring palliativ omvårdnad. 
Verksamhetens personal har genomgått denna utbildning och syftet har varit att 
förbättra vår palliativa vård. 
Vi inom den palliativa gruppen vill nu ta reda på vad de anhöriga till våra svårt 
sjuka patienter har för syn på den omvårdnad som ges. 

Vi börjar med en enkät på demensboendet Skogen. Faller allt väl ut så kommer 
denna undersökningsmetod att implementeras i vård- och 
omsorgsförvaltningens övriga verksamhet. 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 7 januari 2019.

2. Protokoll från arbetsutskottet § 9 den 13 februari 2019.

______

Beslut skickas till
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Akt
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-02-27

Vård- och omsorgsnämnden

§ 22 Dnr 2019/ 9

Information från förvaltningen

 Intensivt jobb med budgeten.

______

Beslut skickas till
Akt
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-02-27

Vård- och omsorgsnämnden

§ 23 Dnr 2019/10

Information från ordförande

Beslut
 Ny förvaltningschef Eva Björsland
 Tack för all information som vård- och omsorgsnämnden fick ta del av 

under förmiddagen.
 Ett bra jobb i den tillfälliga organisationen.

.
______

Beslut skickas till
Akt
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-02-27

Vård- och omsorgsnämnden

§ 25 Dnr 2019/6

Delegationsbeslut 2019

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegations besluten.

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 2019 har delegationsbeslut fattats enligt vård- och omsorgsnämndens 
delegationsordning.

1. Arbetsutskottet 
AU 2019-02-23 § 1-11

2. Biståndsbeslut
2019-01-01—2019-01-31

3. Förvaltningschef
Kurser

  - Förskrivarutbildning Manuell Rullstol Bas

  - Roller och ansvar vis förskrivning av hjälpmedel

  - Doro Care dagar 

  - Kommunikationskarnevalen

  - Tieto – Kom och fika

  - Cavilon Advanced och IAD samt trycksår 

4. Områdeschef 
-   Fördelning av arbetsuppgifter inom arbetsmiljöområdet/retur

-   Förordnanden

5. Områdeschefer och enhetschefer
Ledighetsansökan

- enskild angelägenhet
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

- tjänstledighet

- fackligt/politiskt förtroendeuppdrag

- önskad sysselsättningsgrad 

6. Övriga
 -     Tjänsteman i beredskap 2019/88

7. Anställningsavtal
 -     242 st

8. Fonder
Inga aktuella 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 19 februari 2019.

______

Beslut skickas till
Akt
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-02-27

Vård- och omsorgsnämnden

§ 26 Dnr 2019/7

Meddelanden 2019 till vård- och omsorgsnämnden

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelandena.

Beskrivning av ärendet
1. Von 2019/76

Antagande av bestämmelser om omställningsstöd och pension till 
förtroendevalda (OPF-KL18).

2. Von 2018/178
Fastställande av budgetramar per nämnd för 2019.

3. Von 2018/83
Dom från förvaltningsrätten, överklagan av beslut.

4. Von 2019/81
Meddelande från IVO, svar till anhörig.

5. Von 2019/86
Enskilda överenskommelser med ledamöter som är berättigade till 
samordning.

6. Von 2018/255
Riktlinjer för bevarande av digital information.

7. Von 2018/108
Meddelande från Arbetsmiljöverket, Timmermansvägen 37. 

8. Von 2018/336
Sammanställning över mandatperioden 2015-2018:s beslut i vård-och 
omsorgsnämnden.

9. Von 2018/113
Redovisning av riskfaktorer för vårdrelaterad infektion, fall utan skador 
och delegeringar år 2018.

10. Von 2019/23
Personliga ombud – Verksamhetsberättelse 2018.

11. Von 2018/50
Protokoll från hjälpmedelsnämnden 2018-12-06 § 41-50.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

12. Von 2019/68
Redovisning av Väntjänstens uppdrag 2018.

13. Von 2019/85
Beslut KF 2019-02-04 Svar på motion - Traineeprogram för 
chefsförsörjning i Ludvika kommun.

14. Von 2019/39
Revisorer Vård- och omsorgsnämnden

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad den 4 februari 2019

______

Beslut skickas till
Akt
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