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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2020-03-11 
 

  

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 15  Dnr 2019/128 

 

Budgetuppföljning januari - februari  2020 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna budgetuppföljningen för 
perioden januari till februari månad 2020 

Beskrivning av ärendet 

Resultat 
I redovisningen för perioden januari till februari 2020 visar förvaltningen ett 
positivt resultat på netto 127 tkr exkl personalskuldsförändringen. För perioden 
januari -februari månad är det redovisat en negativ kostnadsförändring på 3 299 
tkr avseende personalskuldförändringen. Resultat inklusive personalskuld är ett 
underskott på 3 172 tkr.  

Intäkter 
Periodens intäkter visar ett plus mot budget på 2 256  tkr. Plusresultatet beror 
bland annat på ny hantering av bostadshyror och momsersättning efter 
fastighetsöverlåtelser till LKFAB och ökade intäkter på avgifter och taxor. 
Under perioden har även mjölkbidrag och ersättning från arbetsförmedlingen 
redovisats. 

Kostnader 
Periodens kostnader visar ett negativt resultat på 2 129 tkr exkl personalskuld. 
Hyreskostnaderna som saknades från januari är bokförda i februari. Alla 
enheter exkl kostenheten genomför fortlöpande beslutade strukturplansåtgärder 
gällande inköpsbegränsning och bemanningsoptimering. Inhyrd bemanning av 
sjuksköterskor påverkar även periodens utfall. 
Personalkostnaderna redovisar ett positivt resultat på 181 tkr. 

Investeringar 
Under februari har förvaltningen genomfört investeringar motsvarande 74 tkr 
av investeringsbudgeten på 2 000 tkr. 
Vård- och omsorgsnämnden har vid sitt sammanträde den 26 februari §4 
föreslagit kommunfullmäktige att föra över 13 tkr i outnyttjade 
investeringsmedel från 2019 till 2020 års investeringsmedel. 
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2(2) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Åtgärder för en budget i balans 
Förvaltningen planerar att genomföra beslutade strukturplansåtgärder för året.   

Prognos för helåret 
Helårsprognosen redovisas i samband med rapporteringstillfälle 1. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse med bilaga daterad den 6 mars 2020. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Vård- och omsorgsnämnden 
Akt
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 
Datum 

2020-03-06 
 

VON 2019/128  

Vård- och omsorgsförvaltningen 
 

 

 
 

 

 
 

 
Vård- och omsorgsnämnden 

 
 

Budgetuppföljning januari –februari 2020 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna budgetuppföljningen 

för perioden januari till februari månad 2020 

Beskrivning av ärendet 

Resultat 

I redovisningen för perioden januari till februari 2020 visar förvaltningen ett 
positivt resultat på netto 127 tkr exkl personalskuldsförändringen. För perioden 
januari -februari månad är det redovisat en negativ kostnadsförändring på 3 299 
tkr avseende personalskuldförändringen. Resultat inklusive personalskuld är ett 
underskott på 3 172 tkr.  

Intäkter 

Periodens intäkter visar ett plus mot budget på 2 256  tkr. Plusresultatet beror 
bland annat på ny hantering av bostadshyror och momsersättning efter 
fastighetsöverlåtelser till LKFAB och ökade intäkter på avgifter och taxor. 
Under perioden har även mjölkbidrag och ersättning från arbetsförmedlingen 
redovisats. 

Kostnader 

Periodens kostnader visar ett negativt resultat på 2 129 tkr exkl personalskuld. 
Hyreskostnaderna som saknades från januari är bokförda i februari. Alla 
enheter exkl kostenheten genomför fortlöpande beslutade strukturplansåtgärder 
gällande inköpsbegränsning och bemanningsoptimering. Inhyrd bemanning av 
sjuksköterskor påverkar även periodens utfall. 
Personalkostnaderna redovisar ett positivt resultat på 181 tkr. 

Investeringar 

Under februari har förvaltningen genomfört investeringar motsvarande 74 tkr 
av investeringsbudgeten på 2 000 tkr  
Vård- och omsorgsnämnden har vid sitt sammanträde den 26 februari §4 
föreslagit kommunfullmäktige att föra över 13 tkr i outnyttjade 
investeringsmedel från 2019 till 2020 års investeringsmedel. 
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Ludvika kommun 
Datum 
2020-03-06 

      
VON 2019/128 

Sida 

2(2) 

 

Åtgärder för en budget i balans 

Förvaltningen planerar att genomföra beslutade strukturplansåtgärder för året.   

Prognos för helåret 

Helårsprognosen redovisas i samband med rapporteringstillfälle 1. 

 

 

 

 

 
Eva Björsland 
Förvaltningschef  

Bilaga  
1. Uppföljning i siffror, februari 2020 

Beslut skickas till 
Förvaltningsledning 
Insidan 
Akt
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T Holm 2020-03-18

Utfall jan-feb 2020, belopp i kr, Vård och omsorg 
Årsbudget Driftbudget Utfall Avvikelse Utfall inkl personalskuld Personalskuld

periodiserad Avvikelse
Text Jan 20- dec 20 Jan 20 - Feb 20 Jan 20 - Feb 20 Jan 20 - Feb 20 Jan 20 - Feb 20
Externa intäkter -61 225 000 -10 284 000 -12 611 318 2 327 318 2 327 318
Interna intäkter -2 328 000 -403 000 -331 515 -71 485 -71 485
Intäkter totalt -63 553 000 -10 687 000 -12 942 833 2 255 833 2 255 832

Personalkostn 482 378 000 80 835 000 80 654 219 180 781 -3 118 410 3 299 191
Lokalhyra 43 294 000 7 426 000 7 766 903 -340 903 -340 903
Kapitalkostnader 1 398 000 234 000 226 197 7 803 7 803
Inhyrd bemanning  1 300 000 218 000 1 247 535 -1 029 535 -1 029 535
Övriga kostnader 113 683 000 19 470 000 20 417 133 -947 133 -947 133
Kostnader totalt 642 053 000 108 183 000 110 311 987 -2 128 987 -5 428 178

RESULTAT 578 500 000 97 496 000 97 369 154 126 846 -3 172 346

Utfall Feb 2020, belopp i kr, Vård och omsorg 
Årsbudget Driftbudget Utfall Avvikelse Utfall inkl personalskuld

periodiserad Avvikelse
Text Jan 20- dec 20 20-feb 20-feb Jan 20 - Feb 20 Jan 20 - Feb 20
Externa intäkter -61 225 000 -5 137 000 -5 624 193 487 193 487 193
Interna intäkter -2 328 000 -201 000 -306 515 105 515 105 515
Intäkter totalt -63 553 000 -5 338 000 -5 930 708 592 708 592 708

Personalkostn 482 378 000 39 658 000 39 306 753 351 247 -537 506
Lokalhyra 43 294 000 3 715 000 5 605 915 -1 890 915 -1 890 915 888 753
Kapitalkostnader 1 398 000 117 000 113 111 3 889 3 889
Inhyrd bemanning  1 300 000 109 000 546 888 -437 888 -437 888
Övriga kostnader 113 683 000 9 696 000 9 934 100 -238 100 -238 100
Kostnader totalt 642 053 000 53 295 000 55 506 767 -2 211 767 -3 100 520

RESULTAT 578 500 000 47 957 000 49 576 059 -1 619 059 -2 507 812
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2020-03-11 
 

  

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 18  Dnr 2020/2 

 

Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal 
beslut om bistånd som inte har verkställts till och 
med 29 februari 2020 

Arbetsutskottets förslag till 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 29 februari 2020. 

10



  
      

 
      

 

2(2) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Statistikrapport den 29 februari 2020 

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 2 1 3 

 

 Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader. 

Beslut om Antal 
Äldreboende – demens 2 

Äldreboende - servicelägenhet 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 

2019-10-22 130 M 1 

Äldreboende - 
servicelägenhet 

2019-11-05 116 K 1 

Äldreboende – 
demens 

2019-11-06 115 K 1 

 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 2 mars 2020. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Vård- och omsorgsnämnden 
Akt 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 
Datum 

2020-03-02 
Diarienummer 

VON  2020/2  

Gemensam verksamhet 
Cathrine Flodström Backlund,  
cathrine.flodstrom@ludvika.se  

 

 
 

 

 
 

 
Vård- och omsorgsnämnden 
 
  

 

Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal 
beslut om bistånd som inte har verkställts till och 
med 29 februari 2020 

Förvaltningens förslag till 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. 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 29 februari 2020. 
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Ludvika kommun 
Datum 
2020-01-02 

Diarienummer 
VON 2019/2 

Sida 

2(2) 

Statistikrapport den 29 februari 2020 

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 2 1 3 

 

 Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader. 

Beslut om Antal 
Äldreboende – demens 2 

Äldreboende - servicelägenhet 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 

2019-10-22 130 M 1 

Äldreboende - 
servicelägenhet 

2019-11-05 116 K 1 

Äldreboende – 
demens 

2019-11-06 115 K 1 

Eva Björsland 
Förvaltningschef 

Cathrine Flodström Backlund 
Verksamhetsutvecklare 

    

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2020-03-11 
 

  

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 19  Dnr 2019/186 

 

Revidering av reglemente för vård- och 
omsorgsnämnden. 

Beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden föreslår fullmäktige att revidera 

reglementet för vård- och omsorgsnämnden under reglementets § 3.  

2. Vård- och omsorgsnämnden föreslår fullmäktige att det reviderade 
reglementet ersätter nuvarande reglemente för vård- och 
omsorgsnämnden antaget den 18 december 2003 med revideringar 24 
april 2008, 18 februari 2013, 16 december 2016 och 24 oktober 2016. 

Beskrivning av ärendet 
Med anledning av att en gammal hänvisning till LSS-lagen används i 
reglementet för vård- och omsorgsnämnden föreslås en revidering av § 3 i 
reglementet. 

Nämnden utövar ledning enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). Fritidsverksamhet och  kulturella aktiviteter enligt LSS § 9 c  
är dock undantagna från nämndens ansvar. Detta ansvar handhas av kultur- och 
fritidsnämnden. 

§ 3 i reglementet föreslås därför lyda enligt nedan; 

Nämnden ansvarar för uppgifter enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS). Från nämndens ansvar är undantaget det som regleras i LSS § 15 punkt 5, att 
verka för att det allmänna fritids- och kulturutbudet blir tillgängligt för personer som anges i  
§ 1 LSS. 

Med denna revidering blir vård- och omsorgsnämndens reglemente att ha 
samma hänvisning som kultur- och fritidsnämndens reglemente gällande § 15 
punkt 5 LSS. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 19 februari 2020. 

______ 
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2(2) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Beslut skickas till 
Vård- och omsorgsnämnden 
Akt
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 
Datum 

2020-02-19 
Diarienummer 

2019/  186  

Cathrine Flodström Backlund,  
cathrine.flodstrombacklund@ludvika.se  

  

 
 

 
Vård- och omsorgsnämnden 

 

Revidering av reglemente för vård- och 
omsorgsnämnden 

Förslag till beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden föreslår fullmäktige att revidera 

reglementet för vård- och omsorgsnämnden under reglementets § 3.  

2. Vård- och omsorgsnämnden föreslår fullmäktige att det reviderade 
reglementet ersätter nuvarande reglemente för vård- och 
omsorgsnämnden antaget den 18 december 2003 med revideringar 24 
april 2008, 18 februari 2013, 16 december 2016 och 24 oktober 2016. 

Beskrivning av ärendet 
Med anledning av att en gammal hänvisning till LSS-lagen används i 
reglementet för vård- och omsorgsnämnden föreslås en revidering av § 3 i 
reglementet. 

Nämnden utövar ledning enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). Fritidsverksamhet och  kulturella aktiviteter enligt LSS § 9 c  
är dock undantagna från nämndens ansvar. Detta ansvar handhas av kultur- och 
fritidsnämnden. 

§ 3 i reglementet föreslås därför lyda enligt nedan; 

Nämnden ansvarar för uppgifter enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS). Från nämndens ansvar är undantaget det som regleras i LSS § 15 punkt 5, att 
verka för att det allmänna fritids- och kulturutbudet blir tillgängligt för personer som anges i  
§ 1 LSS. 

Med denna revidering blir vård- och omsorgsnämndens reglemente att ha 
samma hänvisning som kultur- och fritidsnämndens reglemente gällande § 15 
punkt 5 LSS. 

Eva Björsland 
Förvaltningschef 

Cathrine Flodström Backlund 
Verksamhetsutvecklare 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
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Ludvika kommun 

Hemsida 
www.ludvika.se 

E-post 
info@ludvika.se 

Organisationsnr 
212000-2270 

Postadress 
771 82 Ludvika 

Besöksadress 
Dan Anderssons gata 1 
771 31 Ludvika 

Telefon 
0240-860 00 

Fax 
0240-866 87 

Bankgiro 
467-5088 

DELEGATIONSBESLUT 
Sida 

1(2) 
Datum 

2020-03-17 
Diarienummer 

VON 2020/3  

Vård- och omsorgsförvaltningen 
 

 

 
 

 

 
 Vård- och omsorgsnämnden 

 

Redovisning av delegationsbeslut 

Förslag till beslut  
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten. 

Beskrivning av ärendet 
1.Arbetsutskottet  
- Au protokoll 2020-03-11 § 15-21 
- Enskilda ärenden 2020-03-11 § 3-4 
2. Biståndsbeslut 
- Februari 

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 
- Von 2019/396 – Begäran om handling 

7. Anställningsavtal 
- 136 stycken 
 
8. Fonder 
Inga aktuella  
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Ludvika kommun 
Datum 
2020-03-17 

Diarienummer 
VON 2020/3  

Sida 

2(2) 

 

 

___________ 

Beslutet skickas till 
Akt
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 
Datum 

2020-03-17 
Diarienummer 

VON  2020/4  

Vård- och omsorgsförvaltningen 
Åsa Engberg, 0240- 86685 
asa.engberg@ludvika.se  

  

 
 

 
Vård- och omsorgsnämnden 

 

Redovisning av meddelanden 2020-03-25 

Förvaltningens förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden 

Sammanfattning 
1. Von 2019/455 

Antagande av riktlinjer för sponsring 

2. Von 2019/460 
Inspektionsmeddelande från arbetsmiljöverket 

3. Von 2020/56 
Utskrivningsklara patienter 

4. Von 2019/396 
Beslut - Högsta förvaltningsdomstolen – Överklagan  

5. Von 2019/396 
Protokoll – Kammarrätten – Avslag  

6. Von 2019/396 
Överklagan - inhibition 

7. Von 2019/396 
Beslut- Högsta förvaltningsdomstolen – Avvisar överklagan 

8. Von 2020/116 
Patientsäkerhetsberättelse 

9. Von 2020/117 
Journalgranskning våren 2020 

10. Von 2020/120 
Hjälpmedelsnämnden § 1-5 2020-02-06 

Eva Björsland 
Förvaltningschef 

Åsa Engberg 
Förvaltningssekreterare 

Beslut skickas till   
Akt 
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Ludvika kommun 
Datum 
2020-03-17 

Diarienummer 
VON 2020/4 

Sida 

2(2) 

22


	Kallelse förstasida
	Närvaro
	Närvaro

	Val av justerare
	Val av justerare

	Anmälan om extra ärende
	Anmälan om extra ärenden

	Budget 2020
	Von 2019/128 Budgetuppföljning februari 2020
	Sida 1
	Sida 2

	Budgetuppföljning jan- febr 2020
	Sida 1
	Sida 2

	Uppföljning jan-feb 2020

	Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal beslut om bistånd som inte har verkställts
	Beslut VONAU 2020-03-11
Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal beslut om bistånd som inte har verkställts
	Sida 1
	Sida 2

	Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal beslut om bistånd som inte har verkställts till och med 29 februari 2020
	Sida 1
	Sida 2


	Revidering av reglemente för vård- och omsorgsnämnden.
	Beslut VONAU 2020-03-11
Revidering av reglemente för vård- och omsorgsnämnden.
	Sida 1
	Sida 2

	Förslag till revidering av reglemente för vård- och omsorgsnämnden

	Beslut VONAU 2020-02-12  Information från förvaltningen
	Information från förvaltningen

	Beslut VONAU 2020-02-12  Information från ordförande
	Information från ordförande

	Delegationsbeslut 2020
	Redovisning av delegationsbeslut
	Sida 1
	Sida 2


	Meddelanden 2020
	Redovisning av meddelanden 2020-03-25
	Sida 1
	Sida 2



