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2019-05-29

Vård- och omsorgsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 47 Budgetuppföljning 2019, åtgärdsplan för 
budget i balans

2019/3 3 - 4

§ 48 Motion - Gör Ludvika till en giftfri 
kommun.

2019/110 5 - 6

§ 49 Motion - En ingång till kommunen med 
ambulerande kommunkontor

2019/111 7

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

2019/2 8 - 9

§ 51 Sjukfrånvaro 2019 2019/92 10
§ 52 Information från förvaltningen 11
§ 53 Meddelanden 2019 till vård- och 

omsorgsnämnden
2019/7 12 - 13

§ 54 Delegationsbeslut 2019 2019/6 14 - 15
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-05-29

Vård- och omsorgsnämnden

§ 47 Dnr 2019/3

Budgetuppföljning 2019

Beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna 

budgetuppföljningen för perioden januari-april 2019

2. Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens information om 
åtgärder för en budget i balans 31 december 2019

Beskrivning av ärendet

Resultat
I redovisningen för perioden januari-april visar förvaltningen ett redovisat 
underskott på netto 15 017 tkr.

Intäkter
Periodens intäkter visar ett plus mot budget på 3 784 tkr. I redovisningen finns 
assistansersättning från försäkringskassan med som intäkt. Även avgifter och 
taxor för april månad är med i redovisningen. 

Kostnader
Periodens kostnader överskrider budget med 18 801 tkr. Överskridandet finns i 
sin helhet inom personalkostnaderna med 16 672 tkr. För perioden januari till 
april är det redovisat en kostnad på 7 100 tkr avseende personal- 
skuldförändringen. 
Underskottet har några huvudförklaringar: dels förseningar i arbetet med att 
återställa bemanningen till tidigare nivå efter förra årets stimulansbidrag, dels 
oväntat höga kostnader kopplade till jul- och nyårshelgen som föll ut på januari- 
och februarilönen (semesteruttag, vikarier och storhelgstillägg) och dels de 
upplupna lönerna till följd av förändringar i personalskulden till de anställda. 

Investeringar
Under januari-april har vi genomfört investeringar motsvarande 76 tkr , men vi 
räknar med att under kvarvarande del av året upparbeta hela 2019 års anslag på 
1 750 tkr. 

Åtgärder
Förvaltningen ha inlett ett åtgärdsarbete för att komma i budget i balans.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Alla enhetschefer har strategisamtal med sin närmaste chef där åtgärder för 
respektive enhet planeras, beräknas och följs upp. Under maj månad kommer 
enhetscheferna få en gemensam information om kommunens och 
förvaltningens mål och ekonomiska förutsättningar. Ekonomerna har i uppdrag 
att se över vilka utbildningsinsatser de kan erbjuda enhetscheferna som stöd i 
deras budgetarbete och analyser av resultat.

Prognos för helåret
De tidigare beslutade strukturplansåtgärden och enhetschefernas ytterligare 
bemanningsoptimering beräknas ge effekt inom hemtjänsten på ca 2 685 tkr, 
inom särskilda boendeformer (inkl särskilt boende med hemtjänst) ca 1 897 tkr 
och socialpsykiatrin med 256 tkr , för återstående månader av året. Totalt 4 838 
tkr. 
Bemanningsoptimeringen innebär bland annat att färre produktionstimmar 
läggs ut i den verksamhetsanpassade schemaläggningen genom omfördelning av 
arbetsuppgifter under dygnet, samverkan mellan avdelningar och bättre 
nyttjande av obokade resurspass för att minska intag av vikarier vid frånvaro. 
Utöver detta är personalskulden på 7 100 tkr vilket om den går helt mot noll 
vid årets slut skulle innebära en prognos för helåret där kostnaderna överskrider 
den budgeterade nivån med ca 3 000 tkr.
Detta innebär att förvaltningen behöver vidta ytterligare åtgärder för att nå en 
budget i balans vid årets slut.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad den 14 maj 2019.

2. § 26 vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott den 15 maj 2019.

______

Beslut skickas till
Akt
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-05-29

Vård- och omsorgsnämnden

§ 48 Dnr 2019/110

Motion - gör Ludvika till en giftfri kommun.

Beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse 

motionen tillgodosedd

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lämna tjänsteskrivelse, daterad 
2 maj 2019,  som yttrande på motionen

Beskrivning av ärendet
Karin Sandström, Centerpartiet Ludvika föreslår i motion, daterad 15 februari 
2019, att Ludvika kommun aktivt driver utvecklingen mot minskad mängd 
farliga ämnen i vår vardag och tar fram lokala miljömål där vi tex minskar hälso- 
och miljöfarliga ämnen genom att femtio procent av upphandlade produkter 
inom offentlig sektor ska vara miljömärkta till år 2024. Motionen avser att 
offentlig sektor ska agera vägledande mot hushåll och andra aktörer. 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad den 2 maj 2019.

2. § 27 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott den 15 maj 2019.

Behandling
Leif Lindgren (C) och Else-Marie Hörk Karlsson (C) yrkar på att vård- och 
omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Åsa Bergkvist (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Carl Johan Svensson (S) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag.
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut punkt 1 mot förslaget från 
Leif Lindgren (C) och Else- Maries Hörk Karlsson (C) , ordförande  finner att 
vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut 
punkt 1.
Vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut  
punkt 2.
Leif Lindgren (C) och Else- Marie Hörk Karlsson (C) avstår att delta beslut 
punkt 2.

______
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Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Akt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-05-29

Vård- och omsorgsnämnden

§ 49 Dnr 2019/111

Motion - En ingång till kommunen med ambulerande 
kommunkontor

Beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå 

motionen

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lämna tjänsteskrivelse daterad 
den 24 april 2019 som yttrande på motionen

Beskrivning av ärendet
Hans Gleimar (C ) och Mauritz Bropetters (C) föreslår i motion daterad 12 
februari 2019 att Ludvika kommun inrättar kommunkontor med uppgift att 
verka som förbindelse- och kontaktskapande enhet mellan den centrala 
kommunförvaltningen och de olika större samhällena utanför Ludvika 
centralort genom roterande närvaro och aktivitet i varje större kommundel 
någon dag eller halvdag per vecka.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad den 24 april 2019.

2. § 28 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott den 15 maj 2019. 

Behandling
Leif Lindgren (C) och Else- Marie Hörk Karlsson (C) yrkar att vård- och 
omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Leif Lindgren (C)  och Else-
Marie Hörk Karlssons(C) förslag, ordförande finner att nämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag till beslut.

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Akt
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-05-29

Vård- och omsorgsnämnden

§ 50 Dnr 2019/2

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

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 april 2019.
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Statistikrapport den 30 april 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

3 1 2 3

 Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader.

Beslut om Antal
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)

LSS – 
gruppbostad

2018-06-15  322 M 1

LSS – 
gruppbostad

2018-08-23  253 M 1

LSS – 
gruppbostad

2018-10-04  211 K 1

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad den 20maj 2019.

2. § 29  Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott den 15 maj 2019. 

______

Beslut skickas till
Kommunfullmäktige
Akt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-05-29

Vård- och omsorgsnämnden

§ 51 Dnr 2019/92

Sjukfrånvaro 2019

Beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen för mars 2019

2. Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att 
upprätta en handlingsplan för ökad frisknärvaro med årlig revidering 
och halvårs uppföljning

Beskrivning av ärendet
Redovisningen av sjukfrånvaron för personal inom vård- och 
omsorgsförvaltningen redovisas genom procent av sjukfrånvarotimmar av 
arbetad tid.
Sjukfrånvaron redovisas från personalsystemet efter avslutad månad och 
jämförs med sjukfrånvaron motsvarade månad 2017 och 2018.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad den 23 april 2019.

2. § 30 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott den 15 maj 2019. 

______

Beslut skickas till
Akt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-05-29

Vård- och omsorgsnämnden

§ 52

Information från förvaltningen

 Fortsätter med den tillfälliga organisationen under sommaren.
 Rekrytering inför sommaren är klar.
 84 solstrålar kommer vara ute att förgylla tillvaron under sommaren för 

våra brukare.
______

Beslut skickas till
Akt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-05-29

Vård- och omsorgsnämnden

§ 53 Dnr 2019/7

Meddelanden 2019 till vård- och omsorgsnämnden

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelandena.

Beskrivning av ärendet
1. VON 2018/48

Meddelande från Socialstyrelsen för Stimulansmedel för ökad 
bemanning 2018.

2. VON 2019/168
Redovisning av kommunens resultat i Kommunens kvalitet i korthet. 
(KKIK 2018

3. VON 2019/169
Nämndernas planer för internkontroll 2019.

4. VON 2019/171
Antagande av kommunikationsstrategi.

5. VON 2019/172
Utrednings uppdrag gemensam nämndadministration.

6. VON 2019/176
Patientsäkerhetsberättelse 2019.

7. VON 2019/183
Upphävande av riktlinjer för rehabilitering.

8. VON 2019/184
Antagande av riktlinje för introduktion av nyanställda.

9. VON 2019/187
Antagande av reglemente för Ludvika Kommuns tillgänglighetsråd,  KF 
20190506 § 61

10. VON 2019/190
Integrationspolicy. KF 20190506 § 60

11. VON 2019/195
Tidplan för intern kontroll 2020, KS 2019/268 
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Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad den 24 april 2019.

______

Beslut skickas till
Akt
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-05-29

Vård- och omsorgsnämnden

§ 54 Dnr 2019/6

Delegationsbeslut 2019

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.

1. Arbetsutskottet 
AU 2019-05-15 § 26-31

2. Biståndsbeslut
2019-04-01--2019-04-30

3. Förvaltningschef
Kurser

  - Bostadsanpassning

  - Samverkan vid utskrivning/Borlänge

  - Samverkan vid utskrivning/Ludvika 

  - Juridisk handledning

4. Områdeschef 
- Fördelning av arbetsuppgifter inom arbetsmiljöområdet/retur

- Förordnanden

5. Områdeschefer och enhetschefer
Ledighetsansökan

- enskild angelägenhet

- tjänstledighet

- fackligt/politiskt förtroendeuppdrag

- önskad sysselsättningsgrad 

6. Övriga
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 -     
7. Anställningsavtal
 - 205 st

8. Fonder
Inga aktuella 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad den 23 maj 2019.

Behandling
Ärendets behandling

______

Beslut skickas till
Akt
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