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Vård- och omsorgsnämnden
Åsa Engberg

Dagen börjar kl 08:00 i Sessionssalen 
Stadshuset.
Vid förhinder meddela mig på 0240-866 85 
eller maila asa.engberg@ludvika.se

                   Gruppmöten kl 13:15-14:15 

Till Vård- och omsorgsnämndens ledamöter
Till ersättare för kännedom

Vård- och omsorgsnämnden

Tid: Onsdag 27 februari 2019, kl. 14:15

Plats: Sessionssalen stadshuset

Ärenden Dnr

1 Heldag med Vård- och omsorgsnämnden
2 Upprop
3 Val av justerare
4 Anmälan om extra ärenden
5 Bokslut  2018 2017/63
6 Budgetuppföljning 2019 2019/3
7 Närvarorätt på vård- och omsorgsnämndens 

sammanträden    
2019/42

8 Delegationsförteckning 2018/362
9 Vård- och omsorgsnämndens rapport angående 

antal beslut om bistånd som inte har verkställts 
2019

2019/2

10 Remiss - Yttrande Integrationspolicy 2018/331
11 Remiss- Riktlinjer för finskt förvaltningsområde 2018/288
12 Sjukfrånvaron 2018 2018/59
13 Enkät Palliativvård 2019/25
14 Delegationsbeslut 2019 2019/6
15 Meddelanden 2019 till vård- och omsorgsnämnden 2019/7

Åsa Bergkvist
ordförande

Åsa Engberg
nämndsekreterare
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Program för heldag VoO
Sida

1(1)
Datum

2019-02-06      

Vård- och omsorgsförvaltningen

Program heldag med vård- och omsorgsnämnden

08:00-08:30      Inledning
- Ordförande Åsa Bergkvist och 

tf Förvaltningschef Cecilia Vestergaard

08:30-09:30      Vilka lagar styr våra verksamheter
- Verksamhetsutvecklare Cathrine Flodström 

Backlund 

- Medicinskt ansvarig sjuksköterska Maj-Britt 
Bertholdsson 

09:30-09:50      Kaffe och smörgås

09:50-10:20      Biståndsbedömning 
- Enhetschef Lotta Daun Messing  

10:20-11:45      Äldreomsorg/Hemsjukvård/KommunRehab/        
                           LSS/Psykiatri

- Bitr. områdeschef Eva Krifors
Bitr. områdeschef Helena Wallman
Bitr. områdeschef Pernilla Andersson 
Bitr. områdeschef Elisabeth Karlsson 

11:45-12:15     Kosten
- Kostchef Fredrik Olsson 

12:15-13:15     Lunch på egen hand

13:15-14:15     Gruppmöten

14:15                Vård- och omsorgsnämnden sammanträder
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-02-13

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 1 Dnr 2017/63

Budget 2018

Arbetsutskottets förslag till 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 daterad den 11 februari 2019.

______

Beslut skickas till 
Vård- och omsorgsnämnden
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TJÄNSTESKRIVELSE
Sida

1(1)
Datum

2019-02-11 VON 2017/63

Vård- och omsorgsförvaltningen

Bokslut 2018

Förvaltningens förslag till 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.

Cecilia Vestergaard

Tf förvaltningschef

Bilaga 1 Årsbokslut 2018
Bilaga 2 Text till årsbokslut 2018

Beslut skickas till

Akt
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Vård- och Omsorgsnämnden 2018

Verksamhet
Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för kommunens äldreomsorg, omsorgen om funktions-
hindrade, socialpsykiatri, hemsjukvård i ordinärt boende och kommunens kostorganisation. 
Sammanlagt har ca 1 600 brukare haft insatser från vård- och omsorgsnämnden och 5 100 
portioner mat har serverats dagligen under 2018.

Nämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. 
Vård- och omsorgsnämnden ska erbjuda och ge det stöd som den enskilde (brukaren) behöver 
för att utifrån sin situation och sina önskemål kunna leva ett så självständigt och innehållsrikt 
liv som möjligt. ”-En trygg vardag med egen makt för kvinnor och män”.
Vård- och omsorgsnämnden har ansvar för kommunens gemensamma kostorganisation. 
Nämnden har måltidsansvar i förskolor, skolbarnsomsorg, skolor och särskilda boenden

Det är vård- och omsorgsförvaltningens personal, cirka 1 000 personer, som på uppdrag av 
vård- och omsorgsnämnden driver olika verksamheter och genomför de beslut som nämnden 
fattar.
Vård- och omsorgsförvaltningen har fyra ansvarsområden som leds av 
områdeschefer/kostchef. Områdena är utredning/administration, äldreomsorg/hemsjukvård, 
LSS/psykiatri och kostenheten. Cheferna utgör tillsammans med förvaltningschefen, staben 
och enhetscheferna för bemanningsenhet och biståndsbedömning förvaltningens led-
ningsgrupp.
Förvaltningen har en engagerad och kompetent personal inom olika områden som arbetar med 
att förmedla vård, omsorg och kost av god kvalitet, samt genomföra de administrativa insatser 
som krävs inom området.
Med utgångspunkt från gällande lagstiftningar och riktlinjer fastställer vård- och omsorgs-
nämnden mål för verksamheten.

Händelser av betydelse och förväntad utveckling
Förvaltningen har fortsatt arbetet med att optimera personalbemanningen. Främst genom 
arbetet med verksamhetsanpassade scheman. Arbetet med att förbättra förvaltningens 
bemanningsenhet har fortsatt. Övervägande delen av vikarietillsättningen sköts via 
bemanningsenheten.
Under 2018 har arbetet med chefernas arbetsmiljö fortsatt.
Arbetet med att minska sjukfrånvaron har pågått under året. Tyvärr har sjukfrånvaron ökat. En 
liten minskning av sjukfrånvaron kan dock ses i slutet av året.
Regeringens stimulansbidrag för ökad bemanning inom äldreomsorgen på 7,4 miljoner för 
2018 har gett möjlighet att öka bemanningen inom äldreomsorgen och samtidigt arbeta med 
förändrade arbetssätt.
Hemtjänsten har ett fortsatt stor efterfrågan då fler väljer att bo kvar i ordinärt boende. Ett 
något större tryck på hemtjänsten kan konstateras men samtidigt har efterfrågan på särskilt 
boende minskat. Arbetet med ”Genomlysning av hemtjänsten” har pågått under året och 
kommer att fortsätta under 2019. En projektledare på 50% är tillsatt under året.
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Arbetet inom e-hälsa området har fortsatt under året. Intraphone, digitala larm, e-signering, 
LifeCare och mobil hemsjukvård.
Svårigheterna att rekrytera och behålla sjuksköterskor har fortsatt hela året. Under året har ett 
tiotal sjuksköterskor saknats. För att klara ansvaret med hälso- och sjukvård har 
undersköterskor anställts med utökad delegation och hyrsjuksköterskor har under året tagit in. 
Rekrytering av sjuksköterskor pågår hela tiden.
Fortsatt arbete med en gemensam kostorganisation har genomförts under året. Insatser för att 
höja mat kvalitén har genomförts under. Mätning av matavfall samt hantering av svinn 
produkter har genomförts.

Ekonomisk analys
Driftredovisning

I augusti beräknades årsprognos till ett överskott på 3 600 tkr. 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 används för fortsatt utveckling inom IntraPhone och 
digitala larm.

Investeringsredovisning

Investeringsanslaget, 1 800 tkr, har används till utbyte av inventarier i hela verksamheten och 
hjälpmedel inom särskilda boenden. 145 tkr är utbyte av inventarier på Granliden som bokats 
på fel år. Ska vara 2019.

Framtiden
Genomlysning av hemtjänsten fortsätter. Hemtjänsten förändras och anpassas till de behov 
som efterfrågas av brukarna. Hemtjänsten ska fokusera på individens behov av stöd och 
service.

Fortsatt fokus på verksamhetsanpassad schemaläggning samtidigt som ”Heltidsresan” 
fortsätter.

Arbetet med att förändra/förbättra kostverksamheten fortsätter. 

Fortsatt arbete inom området e-hälsa. Göra det möjligt att använda ny teknik.

Minskning av antalet platser i särskilt boende kvarstår. Lediga platser/lgh har funnits hela 
2018. 

9



Planering av en utbyggnad av en gruppbostad för funktionshindrade påbörjas under 2019.

Under 2018 kom ny lagstiftning inom området utskrivning från slutenvård. 2019 fortsätter 
arbetet med att säkerställa och tidsbegränsa arbetet med utskrivningar från psykiatrin.

Nyckeltal/verksamhetsmått

Unga brukares behov och önskemål styr 
Minst 85% av de unga brukarna delaktiga i att upprätta sin genomförandeplan.
Utfall mått: 86 % av ungdomarna delaktiga i att upprätta sin genomförandeplan.
Trygg allmänhet.
Minst 50 pressmeddelanden och/eller nyheter på webben. 
Utfall mått: 47 pressmeddelanden och/eller nyheter på webben.
Nöjda brukare
Minst 90 % av brukarna nöjda med omsorgen i sin helhet (ÄO).
Utfall mått:  89 % är nöjda med helheten (ÄO)
Minst 97 % av brukarna tycker att personalens bemötande är bra (ÄO).
Utfall mått:  96 % av brukarna är nöjda med bemötandet (ÄO)
Andel brukare som tycker naten i särskilt boende smakar bra ska öka med minst 2 
procentenheter.
Utfall mått: Andelen brukare som är nöjda med maten har minskat med 2 procentenheter.
Brukarens behov och önskemål styr.
Minst 85 % av brukarna delaktiga i att upprätta sin genomförandeplan.
Utfall mått:  75 % av brukarna har varit delaktiga i att upprätta genomförandeplan
Minst 87 % av brukarna har utsedd kontaktpersonal.
Utfall mått: 92 % av brukarna har utsedd kontaktpersonal 
En miljövänlig kommun
Minst 40 % av livsmedlen i verksamheten ska vara ekologiska.
Utfall mått: 42% av livsmedlen i verksamheten är ekologiska.
Andelen matsvinn i verksamheterna ska minska med 10 procentenheter
Utfall mått: Matsvinnet har minskat med 11%
Andel videokonferenser för planering på sjukhus ska öka med minst 2 procentenheter.
Utfall mått: Andelen videokonferenser har ökat med 300%. Ny lag för samordnad utskrivning 
från slutenvården).
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Förvaltning/avd/enhet
Thomas Holm, 76360
thomas.holm@ludvika.se

Årsbokslut

Vård- och omsorgsnämnden (tkr)

Nettokostnad Intäkt Kostnad Nettokostnad Avvikelse
Enhet Budget 2018 2018 2018 Bokslut 2018 mot budget
Gem administration 33 360 7 092 50 463 43 371 -10 011
Särskilda boendeformer 290 792 23 933 317 818 293 885 -3 093
Hemtj/Övr öppen/service 187 174 45 725 223 511 177 786 9 388
Kostverksamhet 60 874 8 196 67 195 58 999 1 875

Drift 572 200 84 946 658 987 574 041 -1 841
Därav kapitalkostnadsförändringar 334
Drift exkl kapitalkostnadsförändringar -1 507

Kostnads- och intäktsslag
Total 
Löne- Kapital- Lokal- Övriga
kostnad kostnad Hyra kostnader Intäkter Summa

Budget 2018 479 045 1 016 42 604 118 395 68 860 572 200
Bokslut 2018 482 550 1 350 42 067 133 020 84 946 574 041

Avvikelse 2018 -3 505 -334 537 -14 625 -16 086 -1 841
I lönekostnaderna ingår tim vik

Tillsvidare anställda och Lönekostnad  31/12
Budget 2018 Bokslut 2018 Avvikelse

Antal Antal Antal
Årsarbetare och     Löne- Årsarbetare och    Löne- Årsarbetare och     Löne-

Enhet Lönekostnad  kostnad Lönekostnad  kostnad Lönekostnad  kostnad
Gem administration 39,37 26 061 76,45 38 228 -37,08 -12 167
Särskilda boendeformer 418,55 237 371 414,56 234 501 3,99 2 870
Hemtj/Övr öppen/service 341,25 178 942 338,00 176 021 3,25 2 921
Kostverksamhet 80,63 36 671 67,60 33 800 13,03 2 871
 
 
Personal 879,80 479 045 896,61 482 550 -16,81 -3 505
I gem adm ingår bemanningsenheten.

Investeringar
Total Totala

Förvaltning budget anslag Bokslut Avvikelse
Gem administration 1 800 1 800 1 949 -149
Särskilda boendeformer 0 0 0 0
Hemtj/Övr öppen/service 0 0 0 0
Kostverksamhet 0 0 0 0

Investeringar 1 800 1 800 1 949 -14911

mailto:thomas.holm@ludvika.se


LUDVIKA KOMMUN

Vård- och omsorgsförvaltningen

Handlingar skickas ut senare eller delas ut vid sammantnrädet
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-02-13

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 5 Dnr 2019/42

Närvarorätt på vård- och omsorgsnämndens 
sammanträden

Arbetsutskottets förslag till 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 daterad den  22 januari 2019.

______

Beslut skickas till
Vård- och omsorgsnämnden
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TJÄNSTESKRIVELSE
Sida

1(2)
Datum

2019-01-22
Diarienummer

VON  2019/42

Vård- och omsorgsförvaltningen  

Vård- och omsorgsnämnden

Beslut om närvarorätt på vård- och 
omsorgsnämndens sammanträden

Förvaltningens förslag till 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.

Sammanfattning
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).

Beskrivning av ärendet
Stöd- och styrningsförvaltningen har gjort en översyn över det allmänna 
reglementet för kommunstyrelsen och de övriga nämnderna och upprättat ett 
föreslag till nytt reglemente. 

En av ändringarna i reglementet handlar om närvarorätt. Enligt kommunallagen 
6 kap 19 § ska nämnden besluta om närvarorätt. En praktisk ordning är att 
nämnden inför varje mandatperiod bestämmer omfattningen på närvarorätten. 

För att tillräcklig information ska kunna ges till ärendena vid nämndens 
sammanträden så bedömer förvaltningen att det är lämpligt att förvaltningschef 
områdeschef utredning, förvaltningssekreterare samt till förvaltningen knuten 
ekonom från stöd- och styrningsförvaltningen (under ekonomisk redovisning) 
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Ludvika kommun
Datum

2019-01-22
Diarienummer

VON 2019/42
Sida

2(2)

ska ha närvarorätt vid nämndens sammanträden. Allt annat deltagande sker 
efter begäran och/eller beslut av nämndsordförande.

Vid ordförandeberedningen deltar förvaltningschef och förvaltningssekreterare. 

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).

 

Cecilia Vestergaard
Tf Förvaltningschef

Beslut skickas till
Akten
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TJÄNSTESKRIVELSE
Sida

1(3)
Datum

2019-02-12
Diarienummer

VON  2018/362

Vård- och omsorgsförvaltningen
 

 

Vård- och omsorgsnämnden

Delegationsförteckning

Förvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar den nya delegationsförteckningen.

Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämndens delegationsförteckning ska revideras minst en 
gång under en ny mandatperiod och vid behov. Delegationsförteckningen är 
redigerad och uppdaterad utifrån gällande lagar och förvaltningens organisation.

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

De redigeringar och uppdateringar som genomförts från tidigare 
delegationsförteckning antagen 2016-06-08 §54 är följande:

1 Socialtjänstlagen

1.10 
Ändras från enhetschef biståndshandläggning till biståndshandläggare med

anmärkning; samråd med enhetschef för biståndshandläggning

1.20
Ny punkt. Beslut om bistånd i form av individuella larm. 

Delegat; Biståndshandläggare. Lagrum; 4 kap. 1 § SoL

3 Hälso- och sjukvårdslagen

3.2 
Ny punkt. Beslut om anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) av 
händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.
Delegat; Medicinskt ansvarig för rehabilitering. Lagrum; 3 kap. 5 § 
Patientsäkerhetslag (2010:659).

3.3 
Ny punkt. Beslut om anmälan av negativ händelse  eller tillbud med 
medicinteknisk produkt till tillverkaren samt Läkemedelsverket efter utredning 
och bedömning i förekommande fall 

16
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Delegat; Medicinskt ansvarig för rehabilitering. Lagrum; 6 kap. 1-2 §§ SOSFS 
2008:1

3.4 
Ny punkt. Förskriva och utlämna medicintekniska produkter till patient.

Delegat; Leg. arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast. Lagrum; 3 kap 7 § 
SOSFS 2008:1, 12 kap 5 § HSL (2017:30), 1 kap 1 § HSLF-FS 2017:27

3.5
Ny punkt. Förskriva och utlämna medicintekniska produkter i form av 
antidecubitushjälpmedel till patient. Delegat; Leg sjuksköterska.
Lagrum; 3 kap 7 § SOSFS 2008:1, 12 kap 5 § HSL (2017:30)
1 kap 1 § HSLF-FS 2017:27

3.6 
Ny punkt. Förskriva inkontinenshjälpmedel. Delegat; Leg. sjuksköterska. 
Lagrum; 3 kap 7 § SOSFS 2008:1, 4 kap 2 § SOSFS 2008:1, 
1 kap 1 § HSLF-FS 2017:27

6 Hygien

6.1-6.5
Ändring av kostsamordnare som delegat,  till kostchef.

7 Personalärenden

7.1 
Ändra text från; - områdeschef och personal direkt underställd förvaltningschef till; - 
områdeschef, kostchef och personal direkt underställd förvaltningschef

Ändra text från; – personal direkt underställd områdeschef till; –personal direkt 
underställd områdeschef eller kostchef och lägga till kostchef som delegat 

7.7 
Lägga till kostchef och enhetschef för biståndshandläggning som delegat.

7.8 
Lägga till kostchef som delegat.

7.9-7.10
Lägga till kostchef och enhetschef för biståndshandläggning som delegat.

8 Övriga ärenden

8.1 
Lägga till kostchef som delegat på –upp till 500 000 kr exkl moms

Cecilia Vestergaard
Tf Förvaltningschef
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Bilagor
1. Delegationsförteckning daterad 2019-02-12

Beslut skickas till
Akt
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Lagrum Delegat Anmärkning

DELEGATIONSFÖRTECKNING VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

1 SOCIALTJÄNSTLAGEN
1.1 Beslut om att inleda utredning 11 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare .

1.2 Beslut om att utredning inte skall 
inledas eller att inledd utredning 
skall läggas ned

11 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare

1.3 Beslut om upphörande av 
biståndsinsats enligt 4 kap. 1 § 
SoL

4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare

1.4 Beslut om bistånd i form av 
hemtjänst

4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare

1.5 Beslut om bistånd i form av 
särskild boendeform

4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare

1.6 Beslut med anledning av ansökan 
om förhandsbesked

2 kap. 3 § SoL Biståndshandläggare Samråd med 
enhetschef 
biståndshandläggning

Om bifall ges till 
förhandsbesked 
prövas biståndet 
enligt 4.1 SoL
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Lagrum Delegat Anmärkning

DELEGATIONSFÖRTECKNING VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

1.7 Beslut om bistånd i form av 
korttidsplats, för återkommande 
eller enstaka tillfällen

4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare

1.8 Beslut om bistånd i form av plats 
i dagverksamhet 

4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare

1.9 Beslut om ledsagarservice 4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare

1.10 Beslut om bistånd i form av 
kontaktperson

4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare Samråd med 
enhetschef för 
biståndshandläggning

1.11 Beslut om ersättning till 
kontaktperson (arvode, 
omkostnadsersättning)

Uppdraget skall 
regleras genom avtal

-enligt SKL rekommendationer Enhetschef

-utöver SKL rekommendationer Områdeschef

1.12 Beslut om bistånd i form av 
arbete, sysselsättning, 
rehabilitering för psykiskt 
funktionshindrade

4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare

22



Ludvika kommun
Datum

2019-02-12
     

     
Sida

5(22)

Lagrum Delegat Anmärkning

DELEGATIONSFÖRTECKNING VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

1.13 Beslut om bistånd i form av 
boendestöd för psykiskt 
funktionshindrade

4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare

1.14 Beslut om avgift 8 kap. 2 § SoL Ekonomiadministratör

1.15 Jämkning av avgift för hemtjänst, 
service och omvårdnad samt 
boende

8 kap. 2 § SoL Ekonomiadministratör Samråd med 
områdeschef 

1.16 Beslut om nedskrivning av eller 
befrielse från skuld avseende 
debiterad avgift inom äldre- och 
handikappområdet

4 kap. 2 § SoL Förvaltningschef

1.16 Beslut om köp av boende i annan 
kommun eller hos annan 
vårdgivare

Arbetsutskott Beslutet ska 
tidsbegränsas mellan 
3-6 månader, eller 
gälla enligt 
avtalsperiod. Rutin 
finns för expediering 
av beslutet

1.18 Beslut om anmälan till 
överförmyndaren om behov 
av god man/förvaltare

5 kap. 3 § SoF Enhetschef för 
biståndshandläggning
Biståndshandläggare
Enhetschef
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Lagrum Delegat Anmärkning

DELEGATIONSFÖRTECKNING VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Biträdande enhetschef

1.19 Beslut om anmälan till 
överförmyndaren om behov 
av förvaltare inte längre 
föreligger

5 kap. 3 § SoF Enhetschef för 
biståndshandläggning
Biståndshandläggare
Enhetschef
Biträdande enhetschef

1.20 Beslut om bistånd i form av 
individuella larm

4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare

2 LAG OM STÖD OCH 
SERVICE TILL VISSA 
FUNKTIONSHINDRADE

2.1 Beslut om personkretstillhörighet 1 och 7 §§ LSS Enhetschef för 
biståndshandläggning 
Biståndshandläggare

Beslut om 
personkrets-
tillhörighet fattas inte 
särskilt utan är en del 
av beslut om insats 
enligt 9 § LSS. Beslut 
om person-
kretstillhörighet kan 
följaktligen inte 
heller överklagas 
särskilt
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DELEGATIONSFÖRTECKNING VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

2.2 Biträde av personlig assistent 7 § och 9 § 2. LSS Enhetschef för 
biståndshandläggning 

2.3 Ekonomiskt stöd för att bekosta 
personlig assistent vid tillfälligt 
utökade behov 

7 § och 9 § 2. LSS Enhetschef för 
biståndshandläggning 

2.4 Ekonomiskt stöd till skäliga 
kostnader för personlig assistent

7 § och 9 § 2. LSS Enhetschef för 
biståndshandläggning

2.5 Ledsagarservice 7 § och 9 § 3. LSS Biståndshandläggare

2.6 Biträde av kontaktperson 7 § och 9 § 4. LSS Biståndshandläggare

2.7 Beslut om ersättning till 
kontaktperson (arvode, 
omkostnadsersättning)

Uppdraget skall 
regleras genom avtal

-enligt SKL rekommendationer Enhetschef  

-utöver SKL rekommendationer Områdeschef

2.8 Avlösarservice i hemmet 7 § och 9 § 5. L Biståndshandläggare

2.9 Korttidsvistelse utanför det egna 
hemmet

7 § och 9 § 6. LSS Biståndshandläggare
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DELEGATIONSFÖRTECKNING VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

2.10 Beslut om ersättning till 
kontaktfamilj (arvode, 
omkostnadsersättning)

Uppdraget skall 
regleras genom avtal

-enligt SKL rekommendationer Enhetschef  

-utöver SKL rekommendationer Områdeschef

2.11 Korttidstillsyn för skolungdom 
över 12 år utanför det egna 
hemmet i anslutning till 
skoldagen samt under lov

7 § och 9 § 7. LSS Biståndshandläggare

2.12 Beslut om boende i familjehem 
för barn och ungdomar

7 § och 9 § 8. LSS Biståndshandläggare

2.13 Beslut om boende i bostad med 
särskild service för barn och 
ungdomar

7 § och 9 § 8. LSS

-  inom kommunens boenden Biståndshandläggare

-  inom boenden som drivs av annan Arbetsutskott

2.14 Beslut om boende för vuxna i 
bostad med särskild service etc.
-  inom kommunens boenden 7 § och 9 § 9. LSS Biståndshandläggare
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Lagrum Delegat Anmärkning

DELEGATIONSFÖRTECKNING VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

-  inom boenden som drivs av annan 7 § och 9 § 9. LSS Arbetsutskott

2.15 Beslut om daglig verksamhet för 
personer i yrkesverksam ålder 
som saknar förvärvsarbete och 
inte utbildar sig

7 § och 9 § 10. LSS Personkrets 1 och 2

-  inom kommunens verksamhet Biståndshandläggare

-  annan Enhetschef för 
biståndshandläggning 

2.16 Beslut om att utbetala 
assistansersättning till annan 
person än den som är berättigad 
till insatsen

11 § LSS Enhetschef  för 
biståndshandläggning

2.17 Beslut om upphörande av insats 
enligt LSS

Enhetschef för 
biståndshandläggning
Biståndshandläggare

2.18 Beslut om 
återbetalningsskyldighet

12 § LSS Enhetschef för 
biståndshandläggning

2.19 Förhandsbesked om rätt till 
insats enligt LSS för person som 
inte är bosatt i kommunen

16 § 2 st. LSS Biståndshandläggare Samråd ska ske med 
enhetschef 
biståndshandläggning
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DELEGATIONSFÖRTECKNING VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

2.20 Beslut om att utreda behoven för 
enskild på tillfälligt besök i 
kommunen och besluta om 
insatser enligt LSS

16 § 3 st. LSS Biståndshandläggare

2.21 Beslut om att ingå avtal med 
vårdgivare enligt 17 a §

Arbetsutskott

2.22 Beslut om avgift från föräldrar 
vars barn är under 18 år och får 
omvårdnad i ett annat hem än 
eget

20 § LSS, 5 § LSS-
förordningen, 6 kap. 2 § SoF 

Förvaltningschef Beslutet är inte 
överklagbart

2.23 Beslut om att anmäla behov av 
assistansersättning till 
försäkringskassa

51 kap. Socialförsäkrings-
balken, 2010:110

Biståndshandläggare Gäller under 
förutsättning att den 
enskilde ansökt om 
personlig assistent 
enligt LSS, inte enligt 
SoL

2.24 Godkännande av familjehem 6 kap. 6 § SoL Enhetschef för 
biståndshandläggning

Gäller insatser inom 
LSS

2.25 Beslut om ersättning till 
familjehem (arvode och 
omkostnadsersättning)

Förvaltningschef Gäller insatser inom 
LSS
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2.26 Anmälan till överförmyndare att 
person som omfattas av LSS är i 
behov av förmyndare, förvaltare 
eller god man

15 § 6. LSS Enhetschef för 
biståndshandläggning 
Biståndshandläggare
Enhetschef

2.27 Anmälan till överförmyndare att 
förmyndare, förvaltare eller god 
man inte längre behövs

15 § 6. LSS Enhetschef för 
biståndshandläggning 
Biståndshandläggare
Enhetschef

3 HÄLSO-OCH 
SJUKVÅRDSLAGEN

3.1 Beslut om anmälan till 
Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) av allvarlig skada 
eller sjukdom i samband med 
vård, behandling eller 
undersökning

Patientsäkerhetslagen(2010:659) 
och patientsäkerhets-
förordningen

Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska

3.2 Beslut om anmälan till 
Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) av händelser som 
har medfört eller hade kunnat 
medföra en allvarlig vårdskada

3 kap- 5 § Patientsäkerhetslag 
(2010:659)

Medicinskt ansvarig för 
rehabilitering

3.3 Beslut om anmälan av negativ 
händelse  eller tillbud med 
medicinteknisk produkt till 

6 kap. 1-2§§ SOSFS 2008:1 Medicinskt ansvarig för 
rehabilitering
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tillverkaren samt 
Läkemedelsverket efter utredning 
och bedömning i förekommande 
fall 

3.4 Förskriva och utlämna 
medicintekniska produkter till 
patient

3 kap 7 § SOSFS 2008:1
12 kap 5 § HSL (2017:30)
1 kap 1 § HSLF-FS 2017:27

Legitimerad arbetsterapeut, 
fysioterapeut/sjukgymnast

3.5 Förskriva och utlämna 
medicintekniska produkter i form 
av antidecubitushjälpmedel till 
patient

3 kap 7 § SOSFS 2008:1
12 kap 5 § HSL (2017:30)
1 kap 1 § HSLF-FS 2017:27

Legitimerad sjuksköterska

3.6 Förskriva inkontinenshjälpmedel 3 kap 7 § SOSFS 2008:1
4 kap 2 § SOSFS 2008:1
1 kap 1 § HSLF-FS 2017:27

Legitimerad sjuksköterska

4 OFFENTLIGHET- OCH 
SEKRETESSLAGEN

4.1 Beslut om avslag på begäran om 
utlämnande av allmän handling 
till enskild eller annan myndighet 
samt uppställande av förbehåll i 
samband med utlämnande till 
enskild

2 kap. 14 § TF, 
6 kap. 2 § OSL

Förvaltningschef
Områdeschef 

Beslut om att lämna 
ut handling fattas av 
den som har 
handlingen i sin vård 
om inte viss 
befattningshavare 
enligt arbetsledning 
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eller särskilt beslut 
skall göra detta

4.2 Beslut att lämna ut uppgifter ur 
personregister till statliga 
myndigheter i forskningssyfte

12 kap. 6 § SoL Förvaltningschef

5 ÖVERKLAGANDEN, 
YTTRANDEN OCH 
ANMÄLNINGAR M.M 
TILL DOMSTOL, 
ÅKLAGARMYNDIGHET 
OCH ANDRA 
MYNDIGHETER 

5.1 Beslut om att föra talan i ärenden 
eller mål vid allmän domstol eller 
förvaltningsdomstol 

10 kap. 2 § SoL Förvaltningschef

5.2 Utseende av ombud att föra 
nämndens talan

10 kap. 2 § SoL Förvaltningschef

5.3 Överklagande och yrkande om 
inhibition när förvaltningsrätt 
eller kammarrätt ändrat 
nämndens beslut och detta beslut 
ursprungligen fattats av delegaten 

10 kap. 1-2 §§ SoL, 
3 kap. 10 §, 6 kap.
33 § KL

Delegaten i ursprungsbeslutet 
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samt lämnande av yttrande i SoL-
ärenden där ursprungsbeslutet 
fattats av delegat

5.4 Överklagande och yrkande om 
inhibition när förvaltningsrätt 
eller kammarrätt ändrat 
nämndens beslut och detta beslut 
ursprungligen fattats av delegaten 
samt lämnande av yttrande i LSS-
ärenden där ursprungsbeslutet 
fattats av delegat

27 § LSS, 
6 kap. 33 § KL

Delegaten i ursprungsbeslutet

5.5 Beslut huruvida omprövning 
skall ske

27 § FvL Delegaten i ursprungsbeslutet

5.6 Omprövning av beslut och 
yttrande i ärendet där 
ursprungsbeslutet fattats av 
delegat

27 § FvL Delegaten i ursprungsbeslutet

5.7 Prövning av att överklagande 
skett i rätt tid och avvisning av 
överklagande som kommit in för 
sent

24 § 1 st. FvL Delegaten i 
ursprungsbeslutet/
förvaltningschef
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5.8 Avvisande av ombud 9 § FvL Arbetsutskott

5.9 Uppgiftslämnande till 
smittskyddsläkare

29 § smittskyddslagen Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska

5.10 Anmälningsskyldighet enligt 
smittskyddslagen

31 § 1 st. smittskyddslagen Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska

5.11 Anmälan till socialstyrelsen om 
missförhållanden i kommunens 
egen verksamhet

14 kap. 2 § SoL Arbetsutskott/
förvaltningschef - när nästa 
sammanträde inte kan 
inväntas

5.12 Beslut om polisanmälan 
angående brott mot den egna 
verksamheten (ekonomiskt 
bistånd, avgifter m.m.)

12 kap. 10 § SoL och 10 kap. 2 
§ OSL

Arbetsutskott

5.13 Avge yttranden i plan- och 
byggärenden

Arbetsutskott

5.14 Avge yttranden till 
kommunstyrelsen i ärenden om 
lönebidragsansökningar

Förvaltningschef

5.15 Yttrande till tillsynsmyndighet 13 kap. 2 § SoL Arbetsutskott
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5.16 Beslut med anledning av rapport 
från tillsynsmyndighet i enskilda 
ärenden

13 kap. 2 § SoL Arbetsutskott

6 HYGIEN (EG) 
852/2004

6.1 Ansökan om godkännande av 
livsmedelsanläggning

8 § Livsmedelsverkets 
föreskrifter om 
livsmedelshygien

Kostchef
Förvaltningschef

6.2 Anmäla registrering av 
livsmedelsanläggning

11 § Livsmedelsverkets 
föreskrifter om 
livsmedelshygien

Kostchef
Förvaltningschef

6.3 Beslut att överklaga beslut enligt 
livsmedelslagen som berör frågor 
om godkännande av 
livsmedelsanläggning

31 §-32 § Livsmedelslagen Förvaltningschef

6.4 Beslut att överklaga beslut enligt 
livsmedelslagen som berör frågor 
om registrering av 
livsmedelsanläggning

31 §-32 § Livsmedelslagen Förvaltningschef

6.5 Beslut att överklaga beslut enligt 
livsmedelslagen som berör 

31 §-32 § Livsmedelslagen Förvaltningschef
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DELEGATIONSFÖRTECKNING VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

kontrollavgifter enligt förordning 
(2006:1166) om avgifter för 
offentlig kontroll av livsmedel

6.6 Beslut att överklaga beslut enligt 
livsmedelslagen som berör frågor 
om sanktioner enligt artikel 54 
EG-förordning 882/2004 
och/eller 22-23 §§ 
livsmedelslagen

31 §-32 § Livsmedelslagen Förvaltningschef

7 PERSONALÄRENDEN 
7.1

Tillsvidareanställning, 
visstidsanställningar över sex 
månader samt godkännande av 
intyg om arbetsförmåga med 
anmärkning. 

- förvaltningschef, tillsvidare Kommunstyrelsen

- förvaltningschef, viss tid Kommunstyrelsen

- områdeschef, kostchef och personal 
direkt underställd förvaltningschef 

Förvaltningschef

- personal direkt underställd 
områdeschef eller kostchef

Områdeschef
Kostchef
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- övrig personal Enhetschef

7.2 Visstidsanställning upp t o m sex 
månader samt godkännande av 
intyg för arbetsförmåga med 
anmärkning. anställning på grund 
av arbetsmarknadsåtgärder är 
undantag

Enhetschef

7.3 Anställning som 
arbetsmarknadsåtgärd

Förvaltningschef

7.4 Avstängning

- för förseelser m m Förvaltningschef

- av medicinska skäl Enhetschef

- övrigt Enhetschef

7.5 Disciplinpåföljd i form av 
skriftlig varning

Förvaltningschef

7.6 Uppsägning från arbetsgivarens 
sida av tillsvidare anställd

Förvaltningschef

7.7 Uppsägning från arbetsgivarens 
sida av övriga anställda

Områdeschef
Kostchef
Enhetschef bemanning
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Enhetschef 
biståndshandläggning

7.8 Anställnings upphörande – 
uppsägning från arbetstagarens 
sida.
Medge förkortning av 
uppsägningstid
- områdeschef och personal direkt 
underställd förvaltningschef

Förvaltningschef

- övrig personal Områdeschef
Kostchef

7.9 Ledighet för enskild angelägenhet

- förvaltningschef Kommunstyrelsen

-  områdeschef och stab Förvaltningschef

- övrig personal Områdeschef
Kostchef
Enhetschef bemanning
Enhetschef 
biståndshandläggning

7.10
Ledighet som inte är lag eller 
avtalsbunden över sex månader
- förvaltningschef Kommunstyrelsen
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- områdeschef och personal direkt 
undertälld förvaltningschef

Förvaltningschef

- övrig personal Områdeschef
Kostchef
Enhetschef bemanning
Enhetschef 
biståndshandläggning

7.11 Ledighet som inte är lag eller 
avtalsbunden upp t o m sex 
månader

- förvaltningschef Kommunstyrelsen

- områdeschef, kostchef  och personal 
direkt underställd förvaltningschef

Förvaltningschef

- övrig personal Enhetschef

7.12 Bidrag till fritidsstudier

- förvaltningschef

- övrig personal Förvaltningschef

7.13 Beslut om vilka anställda som ska 
erhålla ersättningar vid utbildning 
inom bristyrken

Förvaltningschef
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7.14 Löneförmån under ledighet för 
fackliga uppdrag, deltid

Personalsekreterare
Förvaltningschef

8 ÖVRIGA ÄRENDEN 
8.1

Köp av varor och tjänster samt 
tecknande av nya avtal samt för-
längning av avtal samt försäljning 
av varor, tjänster och 
entreprenader inom nämndens 
verksamhetsområde

- upp till 2 Mnkr exkl moms Arbetsutskott

- upp till 1 Mnkr exkl moms Förvaltningschef

-upp till 1,7 Mnkr exkl moms Förvaltningschef

- upp till 500 000 kr exkl moms

- upp till 1,7 Mnkr exkl moms

Områdeschef

Områdeschef

- upp till 100 000 kr exkl moms Enhetschef
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- upp till två prisbasbelopp för varor 
och tre prisbasbelopp för tjänster exkl 
moms

8.2 Utdelning av medel från stiftelser 
(donationer) som förvaltas av 
nämnden

- belopp upp till 15 % av basbeloppet Förvaltningschef

- belopp på 15 % av basbeloppet eller 
mer

Arbetsutskott

8.3 Utse befattningar med rätt att 
attestera och vara ersättare Förvaltningschef

8.4 Bidrag till handikapp- och 
pensionärsorganisationer Arbetsutskott

8.5 Beslut i ärenden som är så 
brådskande att nämndens 
avgörande inte kan avvaktas, 
kommunallagen 6 kap § 36

Ordförande

8.6 Utfärda fullmakt att föra 
kommunens talan i domstol och 
vid andra myndigheter samt vid 
förrättningar av skilda slag

Ordförande
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-02-13

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 8 Dnr 2018/362

Delegationsförteckning 

Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet tar del av den muntliga redogörelsen av förändringar i 
delegationsförteckningen. 

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

______

Beslut skickas till
Vård- och omsorgsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-02-13

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 6 Dnr 2019/2

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

Arbetsutskottets 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.
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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 daterad den 1 februari 2019.

______

Beslut skickas till
Vård- och omsorgsnämnden
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Datum

2019-02-01
Diarienummer

VON  2019/2

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 31 januari 2019

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. 
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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 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

Cecilia Vestergaard
Tf förvaltningschef

Cathrine Flodström Backlund
Verksamhetsutvecklare

Beslut skickas till
Kommunfullmäktige
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-02-13

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 3 Dnr 2018/331

Remiss - nämnden ska lämna ett yttrande senast 26 
februari på Integrationspolicy

Arbetsutskottets förslag till 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 daterad den 21 januari 2019.

______

Beslut skickas till
Vård- och omsorgsnämnden
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Datum

2019-01-21
Diarienummer

VON  2018/331

Vård- och omsorgsförvaltningen

Vård- och omsorgsnämnden

Yttrande integrationspolicy

Förvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att i yttrande till kommunstyrelsen 
konstatera att nämnden inte har några synpunkter på förslaget till 
integrationspolicy.

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.

Cecilia Vestergaard
Tf Förvaltningschef

Bilagor
1. Integrationspolicy KSAU 2017/464
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Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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POLICY
Sida

1(4)
Datum

2018-10-26
Diarienummer

KS 2017/464

Kommunstyrelsens förvaltning

Integrationspolicy

Dokumentnamn
Integrationspolicy

Dokumenttyp
Policy

Omfattning
Samtliga nämnder och 
helägda bolag samt 
WBAB

Dokumentägare
Kommunchef

Dokumentansvarig
Kanslichef (borde 
egentligen bli 
integrationschef)

Publicering
Kommunala författningssamlingen

Författningsstöd
Om styrdokumentet knyter an till några lagar kan du skriva dem här, ange vid behov även §.  

Beslutad
Skriv datum då beslut 
tagits av t.ex. KF; KF

Bör revideras senast
2022

Beslutsinstans
Fullmäktige

Diarienummer
2017/464

Revideringar Vad revideringen avsett
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Integrationspolicy

1 Inledning och syfte
Ludvika är framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Ludvika ska 
vara en bra kommun att leva och växa upp i samt vara en tillväxtkommun. För 
att nå målen är det viktigt att kommunens samtliga invånare är en del av 
samhället och kan bidra och känna sig behövda. Alla invånares potential ska tas 
tillvara och alla ska kunna ta del av samhällets utbud av tjänster och 
arbetstillfällen. Ett attraktivt samhälle är tolerant, inkluderande och öppet. 

Denna integrationspolicy 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. 

2 Utgångspunkter för synen på integration i Ludvika 
Ludvika kommun utgår delvis från EU:s gemensamma grundprinciper för 
integrationsfrågor1. Integration bygger på att samhället bidrar till att skapa 
möjligheter för invandrarna att delta ekonomiskt, socialt, kulturellt och politiskt 
i samhället. Integration förutsätter också att invandraren anpassar sig till det nya 
landets lagar och har respekt för de grundläggande värderingar som rådet i 
landet. Integration innefattar en ömsesidig anpassning och förståelse för 
varandra. Sysselsättning och utbildning är två väsentliga delar av 
integrationsprocessen och avgörande för invandrarens delaktighet i samhället. 

Att ha ett arbete är centralt ur många aspekter. För den enskilda individen i 
form av känslan av att vara behövd och få bidra till samhället, men även i form 
av att vara självförsörjande och för efterkommande generationer då utanförskap 
har visat sig lätt gå i arv.  En fungerande integration är central för välfärden i 
kommunen, bland annat för att fler människor bidrar till den gemensamma 
välfärden och tillväxten. 

Ett gemensamt språk är en annan central faktor. Språket bidrar till att skapa 
gemenskap och tillit till varandra. Språket är viktigt för att invandrare ska kunna 
vara fullt delaktiga i samhället. Språket är ofta en nyckel till ett jobb och språket 
behövs för samspelet mellan olika kommuninvånare. Språket är också 
nödvändigt för att vilja och kunna vara delaktig i den kommunala demokratin. 

Integrationspolitiken ska vara en naturlig del av de centrala politikområdena i 
kommunen. Integration är inte en fråga för en enskild nämnd eller verksamhet. 
Det är en fråga som kräver samverkan. Kommunens olika nämnder och 
verksamheter ska samverka kring frågor om integration. Kommunen ska även 
samverka med övriga myndigheter, näringslivet och föreningslivet då det 
behövs – alla är viktiga aktörer för en smidig integration. Kommunen ska 
generellt eftersträva tidiga insatser för de enskilda individerna och kommunen 
ska vara en aktiv aktör redan under etableringstiden.

1 http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-04-321_sv.htm
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Integrationspolicy

3 Prioriterade integrationsområden 

3.1 Språket en nyckel till integration
Alla som bor i Ludvika bör lära sig svenska i tillräcklig grad för att kunna 
etablera sig på arbetsmarknaden alternativt på annat sätt klara sin egen 
försörjning. 

Svenska för invandrare (SFI) är i regel vägen till det svenska språket för många 
invandrare. Därför är det viktigt att kommunen har tillräckligt med lärare och 
att undervisningen håller hög kvalitét. Utvärdering av verksamheten behövs för 
att kunna utveckla den. 

Det ska vara obligatoriskt att gå SFI eller lära sig svenska på annat sätt. 
Kommunen strävar till att alla kan få plats på en utbildning så snabbt som 
möjligt. Kommunen strävar även till att erbjuda ett varierat kursutbud anpassat 
utifrån olika målgrupper. Kommunen ska vid behov även erbjuda alternativa 
tillvägagångssätt att lära sig svenska på. 

3.2 En tydlig arbetslinje
Arbete är centralt för integrationen och en av de snabbaste vägarna in i 
samhället. Samarbete över förvaltnings- och myndighetsgränserna är viktigt för 
att påskynda och förenkla för invandrare att komma ut i arbete. Kommunen 
ska främja och utveckla metoder som underlättar för invandrare att nå egen 
försörjning.

Kommunen ska aktivt samarbeta med näringslivet för att möjliggöra praktik 
och subventionerade anställningar i den privata sektorn. Även kommunen som 
arbetsgivare har ett ansvar att erbjuda dito platser i de olika kommunala 
verksamheterna. 

3.3 Förskolans och skolans roll för integrationen
För barn och ungdomar är förskolan och skolan de naturliga platserna för 
integration. Det är där barnen och ungdomarna lär sig språket och bekantar sig 
med den svenska kulturen. Det är den naturliga mötesplatsen för barnen, därför 
är det viktigt att eftersträva blandade barn- och elevgrupper. Kommunen ska 
aktivt informera om det fria skolvalet. Kommunen ska även satsa på att 
utveckla den öppna förskolan, både som mötesplats och som en plats där 
språkstöd erbjuds till föräldralediga invandrare.  

Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper är central för den fortsatta 
studiegången. Tidigt språkstöd ska sättas in i skolan då språket är nyckeln för att 
kunna tillgodose sig andra ämnen. 

3.4 Samhällsorientering skapar förståelse
Kommunen ansvarar för samhällsorienteringen. Den syftar till att underlätta 
invandrarnas etablering i arbets- och samhällslivet. Samhällsorienteringen ska 
erbjudas så tidigt som möjligt och kommunen ska aktivt arbeta för att så många 
som möjligt deltar och slutför samhällsorienteringen. Kommunen erbjuder 
fördjupade studier i form av förstärkt samhällsorientering. Utvärdering av hur 
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innehållet mottagits och förståtts ska göras för att vidareutveckla 
samhällsorienteringen. 

3.5 Attraktiva och varierande bostäder
Tillgången på bostäder har betydelse för integrationen. Ludvika ska kunna 
erbjuda attraktiva och varierande bostadsmiljöer som är trygga och tillgängliga. I 
samband med nybyggnation ska kommunen skapa boendemiljöer som 
möjliggör kulturöverskridande möten. Det kommunala bostadsbolaget har ett 
stort ansvar för integration i vardagen, då många invandrare till en början bor i 
en kommunal hyresrätt. Kommunen ska arbeta för att undvika trångboddhet. 

3.6 Mötesplatser för social interaktion
En viktig del i integrationen är möten mellan personer med olika bakgrund. 
Kunskap om andra kulturer och religioner behövs för att underlätta dessa 
möten. 

Fritidsgårdarna, biblioteken, öppna förskolan och kulturskolan är exempel på 
naturliga kommunala mötesplatser. Därutöver erbjuder det civila samhället 
mötesplatser som kan svetsa samman människor och bidra till meningsfull 
fritid. Kommunen ska stödja föreningar så de kan ordna inkluderande 
verksamhet. Ludvika kommun ska arbeta för att undvika att parallella strukturer 
byggs upp i samhället och främja samt utveckla de kommunala mötesplatserna.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-11-20

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 132 Dnr 2017/464

Integrationspolicy

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott sänder förslag på integrationspolicy daterad 
26 oktober 2018 på remiss till samtliga kommunala nämnder och helägda bolag 
samt till WessmanBarken Vatten & Återvinning. Remisstiden är tre månader. 

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till integrationspolicy. 
Av policyn framgår det att integration inte är en fråga för en enskild nämnd 
eller verksamhet, utan samverkan krävs. Policyn pekar ut sex prioriterade 
områden, däribland språkkunskap och egenförsörjning genom arbete.  
Eftersom policyn är ett övergripande styrdokument ska den gå på remiss till 
berörda nämnder och helägda bolag. 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 26 oktober 

2018. 
2. Integrationspolicy daterad 26 oktober 2018. 
3. Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens möte den 6 december 2016 

§ 293. 
4. Vägen in Samverkan för ett bärkraftigt, gränslöst och attraktivt Dalarna. 

Regional överenskommelse för etablering av nyanlända 2015-2020. 
______

Beslut skickas till
Samtliga nämnder och helägda bolag i Ludvika kommun 
WessmanBarken Vatten & Återvinning 
Integrationsenheten
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-02-13

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 4 Dnr 2018/288

Remiss- Riktlinjer för finskt förvaltningsområde 

Arbetsutskottets förslag till 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 daterad den 23 januari 2019.

Behandling
Ordförande föreslår mindre redaktionella justeringar i tjänsteskrivelsen.
Arbetsutskottet beslutar enligt förslagen.

______

Beslut skickas till
Vård- och omsorgsnämnden
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VON  2018/288 

Vård- och omsorgsförvaltningen

Vård- och omsorgsnämnden

Yttrande riktlinjer för finskt förvaltningsområde

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att i yttrande till kommunstyrelsens 
förvaltning lämna synpunkter på förslaget till Riktlinjer för Finskt 
förvaltningsområde.

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. 

Vård- och omsorgsnämnden lämnar följande synpunkter;

Under innehållsförteckningen i Riktlinjer för Finskt förvaltningsområde; punkt 
5.1 ändra från Samhällsbyggnadsnämnden till Kultur och Fritidsnämnden samt 
att den kompletteras med 5.4 Kommunstyrelsen. 

På sid 3 under rubrik 2 Finskt förvaltningsområdes organisation, stycke 1.
Byta ut meningen: Hur statsbidraget ska användas bestäms av kommunen i 
samråd med minoriteten, till :  Hur statsbidraget ska användas beskrivs i 
handlingsplanen som ligger till grund för statsbidraget.

På sid 3 under rubrik 2 Finskt förvaltningsområdes organisation, stycke 4.
I stycket beskrivs vilka förvaltningar som ingår, viktigt att också tydliggör vilka 
nämnder som ingår och där politikerna ska göra val av representanter till Finska 
rådet.

På sid 4 under rubrik 2.1 Samordnarens uppdrag stycke 2. Tydliggör 
samordnarens uppdrag, att vara ett stöd ut mot förvaltningarna. Tydliggör 
också samordnarens uppdrag inför och på Finska rådets möten. Förbereda 
kallelse, dagordning, bereda beslutspunkter samt vara sekreterare. Samordnaren 
ansvarar också för att sammanställa kartläggningar mm.

På sid 5 under rubrik 5.1 ändra rubrik till Kultur och Fritidsnämnden.

På sid 6 lägg till rubrik 5.4 Kommunstyrelsen. 
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Övrig synpunkt.

I samband med antagandet av dessa riktlinjer bör man gå igenom och se om det 
finns beslut , riktlinjer och ansökningsförfarande m.m som behöver upphävas.

Cecilia Vestergaard
Tf förvaltningschef

Bilagor
1. Riktlinje för finskt förvaltningsområde KS 2018/331

Beslut skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
Samordnare finskt förvaltningsområde
Akt
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Riktlinjer för Finskt 
förvaltningsområde

Dokumentnamn
Riktlinjer för Finskt förvaltningsområde 

Dokumenttyp
Riktlinjer

Omfattning
Samtliga nämnder och 
helägda kommunala 
bolag

Dokumentägare
Kanslichef 

Dokumentansvarig
Samordnaren för FFO

Publicering
Kommunala författningssamlingen

Författningsstöd
Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk och Lag (2018:1367) om ändring i 
lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk   
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1 Inledning 
År 2000 erkände Sveriges riksdag sverigefinnar som nationell minoritet och 
finska språket som nationellt minoritetsspråk, det vill säga ett språk som talats 
av hävd i Sverige. Sverigefinnarnas rättigheter förstärktes ytterligare den 1 
januari 2010 då Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 
2009:724) trädde i kraft. Den 1 januari 2010 förstärktes sverigefinnarnas 
rättigheter genom en ny minoritetslag, lagen om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk (SFS 2009:724). Lagen berör sverigefinnarna i hela landet, 
särskilt inom förvaltningsområden för finska där lagen inom vissa 
politikområden är tvingande. De andra erkända nationella minoritetsspråken är 
samiska, meänkieli, jiddisch och romani chib. Lagen förstärks i vissa avseenden 
genom en lagändring som träder i kraft 1 januari 2019 (Lag om ändring i lagen 
(2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk, SFS 2018:1367). 

Ludvika kommun blev, efter ansökan hos regeringen, ett finskt 
förvaltningsområde den 1 februari 2015. Som förvaltningskommun har 
kommunen ett särskilt åtagande att värna om det finska språket och den finska 
kulturens ställning och status i samhället. 

De kommuner som ansluts till förvaltningsområdena får ett statsbidrag från 
Länsstyrelsen i Stockholms län som baseras på antalet invånare i kommunen. 

2 Finskt förvaltningsområdes organisation
Finska förvaltningsområdet (FFO) tillhör kommunstyrelsens förvaltning sedan 
2015. Som förvaltningsområde får Ludvika kommun statsbidrag i form av 
grundbelopp 1 som är avsett att användas till merkostnader som har samband 
med lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Statsbidraget får inte 
användas för att ersätta kostnader som sedan tidigare finns budgeterat i 
kommunen. Hur statsbidraget ska användas bestäms av kommunen i samråd 
med minoriteten. 

Det kan användas till samordnarens lön, personalkostnader, kartläggningar, 
informationsinsatser, kultur- och språkinsatser samt synliggörande av 
minoriteter och minoritetsspråk. 

Länsstyrelsen i Stockholms län är uppföljningsmyndigheten för arbetet med 
minoriteterna och tar även emot den ekonomiska redovisningen av använt 
statsbidrag som kommunen har skyldighet att skicka in. 

Det har bildats två samverkansgrupper sedan starten 2015; Finska Rådet och 
Stora Rådet. Finska Rådet är beslutande organ bestående av förtroendevalda 
och med samordnaren som sekreterare. Förutom politiker återfinns i Finska 
Rådet också tjänstemän från kommunstyrelsens förvaltning, social- och 
utbildningsförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltning samt 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Två representanter från den sverigefinska 
minoritetsgruppen ingår också. Finska Rådet sammanträder fyra gånger per år.

59



Ludvika kommun
Datum

2018-09-13
     

     
Sida

4(6)

Riktlinjer för Finskt förvaltningsområde

I Stora Rådet är samordnaren både ordförande och sekreterare samt ansvarar 
för möteskallelsen. Stora Rådet träffas två gånger per år. Stora Rådet är öppet 
och offentligt, ett kombinerat informations- och samrådsorgan. Gruppen består 
mestadels av den sverigefinska minoriteten och är öppen också för 
förtroendevalda och tjänsteman från förvaltningarna.

2.1 Samordnarens uppdrag 
Uppdragsgivaren för finska förvaltningsområdet och för samordnaren är 
kommunstyrelsen. 

Samordnarens uppdrag består i huvudsak av att i samråd med representanter 
från de lokala finskspråkiga föreningarna synliggöra den sverigefinska kulturen 
och språket samt utveckla arbetet med minoriteten och förvaltningsområdet 
utifrån gällande lagstiftning. En central del av uppdraget handlar om att 
identifiera de behov av tjänster och service som finns hos minoritetsgruppen 
och utveckla kommunens arbete utifrån dem samt att informera gruppen, 
kommunens anställda och kommuninvånare om de rättigheter och skyldigheter 
som har samband med minoritetslagen. Samordnaren för 
förvaltningsområdesarbetet ansvarar för att redovisningen sker till Länsstyrelsen 
i Stockholms län inom gällande ramar. 

Samordnaren ingår både i ett regionalt och i ett nationellt nätverk tillsammans 
med andra kommuner som är anslutna som en minoritetskommun med årliga 
träffar och medverkar också i Landstinget Dalarnas grupp för minoritetsspråk 
(finska och sydsamiska). Samordnaren ingår också i en nybildad Yrkesförening 
för samordnare inom FFO med syfte att hjälpa och belysa dessa frågor på en 
högre nivå. 

3 Syfte
Riktlinjens övergripande syfte är att:

- Finska förvaltningsområdet ska vara en naturlig del av kommunens dagliga 
arbete.

- Skapa en långsiktighet och kontinuitet i arbetet för att bevara och 
revitalisera det finska språket och synliggöra det finska språket. 

- Säkerställa, förstärka och utveckla minoritetsgruppens ställning utifrån lagen 
om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

- Öka medvetenheten hos ludvikabor (såväl minoriteten som icke-
minoriteten) om den sverigefinska minoriteten och dess rättigheter enligt 
lagen. 

4 Riktlinjens övergripande mål 
- Kommunen ska sätta upp mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska 

arbete.
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- Förvaltningarna ska upprätta fyraåriga handlingsplaner, nedbrutna i årsvisa 
mål,  i samråd med samordnaren.  

- Kartläggningar inom kommunen ska enligt krav från Länsstyrelsen i 
Stockholms län genomföras vartannat år för att inventera de befintliga 
resurserna inom barnomsorg, skola och äldreomsorg.

- Kartläggningarna görs för att säkerställa att kommunen har tillgång till 
behövliga resurser för att säkerställa minoritetsgruppens behov i enlighet 
med lagen. 

- I dialog och i samverkan med den sverigefinska minoritetsgruppen och 
Stora Rådet kartlägga den sverigefinska minoritetens behov vart fjärde år. 

- Ett långsiktigt och strategiskt arbete med rekrytering av finskspråkig 
personal ska ske i de verksamheter där behov finns.  

- En struktur för finskspråkig service i kundtjänst ska finnas och 
förvaltningarna ska ha finsktalande kontaktpersoner. Information ska finnas 
på finska i första hand men vid förfrågan ska även service kunna ges på till 
de andra nationella minoritetsspråken. 

- Samordnaren ska besöka alla nämnder och helägda kommunala bolag minst 
en gång per mandatperiod för att informera om kommunens åtaganden 
gentemot de nationella minoriteterna samt om lagstiftning som berör 
minoritetsspråken. 

- Kommunens hemsida ska vara uppdaterad, både på finska och svenska, 
med aktuell och relevant information om de nationella minoriteterna, de 
nationella minoritetsspråken och minoritetsspråkslagstiftningen. 

5 Övergripande mål för respektive nämnd

5.1 Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunen ska i samråd med den sverigefinska minoriteten främja dess 
möjligheter till att behålla och utveckla sin kultur. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen ska verka för att det finns ett frekvent och 
synligt aktivitetsutbud med fokus på det finska språket för olika åldrar – två 
särskilda målgrupper är barn och äldre. Aktiviteter kan vara till exempel 
konserter, teater, författarbesök, föreläsningar och filmvisningar och ordnas 
antingen i kommunens egen regi eller i samarbete med andra aktörer. Satsningar 
på kulturområdet ska genomföras i samarbete med olika kulturarrangörer och 
andra kommuner inom förvaltningsområdet. Kommunen ska även delta på 
regionala nätverksträffar med syfte att förstärka kompetensen och arbetet 
rörande nationella minoriteters kultur inom kommunen.
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5.2 Social- och utbildningsnämnden
Ludvika kommun har ansvar för att revitalisera det finska språket. Den mest 
effektiva revitaliseringsmetoden är att ge barn tillgång till finska språket och av 
denna anledning ska även förskolan aktivt arbeta för att informera 
vårdnadshavare oavsett ursprung om möjligheten att ge sina barn finsk 
undervisning. Rätten för enskilda att i vissa fall erbjudas förskola och viss annan 
pedagogisk verksamhet på finska, meänkieli eller samiska regleras i skollagen. 
Det handlar om ett långsiktigt och kontinuerligt arbete, som syftar till att 
minoritetsspråken skall bevaras och utvecklas som levande språk i Sverige. 

Kommunen ska erbjuda modersmålsundervisning i finska för de grundskole-
elever som begär det. Kommunen skall på ett aktivt sätt informera föräldrar till 
alla grundskoleelever om rätten till modersmålsundervisning, när det är tid för 
ansökan och hur den ska göras. Eleverna i Ludvika kommun skall ha grund-
läggande kunskap om de nationella minoriteternas kultur, språk, religion och 
historia.

5.3 Vård- och omsorgsnämnden
Ludvika kommun skall erbjuda dem som så begär äldreomsorg, helt eller till en 
väsentlig del, utförd av finsktalande personal. Därför måste kommunen 
säkerställa att det vid efterfrågan finns tillgång till tvåspråkig (svenska-finska) 
personal. Kommunen skall också se till att de äldre får ta del av finskspråkig 
kultur och genom detta säkerställa sin identitet. 

Kommunen ska informera den som ansöker om bistånd inom ramen för 
äldreomsorgen om möjligheterna till sådan service och omvårdnad som anges 
lagen. 

År 2018 finns det i Ludvika kommun över 400 personer med finländsk 
bakgrund som är över 65 år. Ett ökande antal finsktalande äldre i kommunen 
kommer att medföra ett ökat behov av finsktalande personal inom 
äldreomsorgen. För många finsktalande brukare är det även viktigt att kunna 
tala sitt modersmål med andra brukare. Därför är det viktigt med möjligheten 
att bilda en finsktalande (vid behov tvåspråkig) avdelning i framtiden. 
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Kommunstyrelsens förvaltning
Sanna Seppänen, 0240-860 30
sanna.seppanen@ludvika.se 

Kommunstyrelsen

Riktlinje för Finskt förvaltningsområde

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att skicka förslaget till riktlinje för Finskt 
förvaltningsområde på remiss till Finska Rådet, samtliga nämnder, helägda 
kommunala bolag samt VBU och WBAB. Svar på remiss ska inkomma senast 
31 januari 2019.

Sammanfattning
Ludvika kommun ingår sedan 1 februari 2015 i det finska förvaltningsområdet. 

Den första handlingsplanen för Finskt förvaltningsområde i Ludvika kommun 
gällde perioden 2015-2016. Den förlängdes till att gälla även 2017. Under 2017 
fanns ingen samordnare i Ludvika kommun och stora delar av statsbidraget 
användes inte. Detta fick till följd att kommunen inte mottog det vanliga 
grundbeloppet för 2018.  I år har en samordnare anställts.

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 bör skickas till alla nämnder samt helägda kommunala bolag på 
remiss med avsikten att kommunstyrelsen kan fatta beslut i mars 2019.

Beskrivning av ärendet
Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk infördes 1 januari 2010 
och ger de fem nationella minoriteterna ett grundskydd som bland annat 
innebär att de nationella minoritetsspråken ska främjas och skyddas samtidigt 
som kulturen ska utvecklas och bevaras. De fem nationella minoriteterna ska 
också ha inflytande i frågor som berör dem och det ska helst ske genom 
samråd. I den ändrade lag som ska gälla från 1 januari 2019 kommer detta 
grundskydd att stärkas.

Utöver grundskyddet finns särskilda rättigheter som gäller i de så kallade 
förvaltningsområdena för samiska, finska och meänkieli. I kommuner som 
ingår i förvaltningsområdet ska de nationella minoriteterna kunna använda sitt 
språk i kontakt med myndigheter, både muntligen och skriftligen. 
Förvaltningsmyndigheter måste se till att det finns personal som behärskar 
språken. Kommunen ska också kunna erbjuda barn- och äldreomsorg på 
minoritetsspråket.
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Ludvika kommun ansökte den 16 april 2013 (KS 2012/318) om att bli Finskt 
förvaltningsområde och sedan 1 februari 2015 ingår kommunen i det finska 
förvaltningsområdet. 

I Ludvika kommun bor cirka 3 000 invånare som tillhör den sverigefinska 
minoriteten (d.v.s. är sverigefinländare av antingen första, andra eller tredje 
generationen). Några exakta siffror finns inte och varje individ avgör själv om 
hen tillhör någon nationell minoritet enligt självidentifikationsprincipen.

En kommun som ingår i förvaltningsområdet får ett statsbidrag baserat på 
antalet invånare. Kommuner med mindre än 50 000 invånare får 1 grundbelopp 
och grundbeloppet uppgår till 660 000 kr per år. Under 2017 fanns ingen 
samordnare i Ludvika kommun och stora delar av statsbidraget användes inte. 
Detta fick till följd att kommunen inte mottog det vanliga grundbeloppet för 
2018. 

För att kompensera för den uteblivna samordningsfunktionen togs det 2017 
fram riktlinjer för att möjliggöra ansökningar från kommunens förvaltningar 
och föreningar till verksamhet inom förvaltningsområdet. Denna modell fick 
inte fullt genomslag och innebär att medel för verksamheten inte nyttjades fullt 
ut under året. 

År 2015-2016 fanns en projektledare anställd för uppbyggnaden av 
organisationen. Då bildades också Finska Rådet som beslutande organ med 
förtroendevalda, men också med företrädare för tjänstemän och den finska 
minoriteten, samt Stora Rådet som ett samrådsorgan bestående av den 
sverigefinska minoritetsgruppen liksom förtroendevalda och tjänstemän.

Tjänsten som samordnare tillsattes på nytt 2018 och från maj månad delas 
tjänsten fram till årsskiftet mellan integrationsenhetens projekt Kulturverkstad 
och finskt förvaltningsområde, detta på grund av det minskade anslaget.  

Det kan konstateras att det har tagit tid att få till en kontinuitet i arbetet med 
dessa frågor.   

Verksamhet har bedrivits genom öppna samrådsmöten, uppbyggnad av 
kommunens finskspråkiga hemsida, tidningsannonser, samt genom en 
finskspråkig mottagning på biblioteket. 

Vård- och omsorgsförvaltningen har haft lättare kurser i finska för sina 
medarbetare och planerar att utveckla det vidare.  

Med vänorten Imatra i Finland har samarbetet kommit i gång på skolområdet, 
där det just nu håller på att arbetas fram ett utbytesprogram. 

Under dessa år har det bildats regionala och nationella nätverksgrupper för 
samordnare där erfarenheter kan utbytas. Det har även bildats en yrkesförening 
för samordnare för att utveckla samverkan och kunna hantera olika frågor.  

Den första handlingsplanen för Finskt förvaltningsområde i Ludvika kommun 
gällde perioden 2015-2016. Den förlängdes till att gälla även 2017. En del av de 
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mål som där formulerades har ännu inte uppnåtts och de återkommer därför på 
olika sätt i Riktlinjer för Finskt förvaltningsområde.  

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 skickas till nämnder samt helägda kommunala bolag på remiss med 
avsikten att kommunstyrelsen kan fatta beslut i mars 2019.

Syftet med riktlinjen är att nämnderna lättare ska kunna ha kunskap om och 
följa de lagkrav som finns för de nationella minoriteterna. Genom att upprätta 
fyraåriga handlingsplaner med årsvisa mål som följs upp av kommunstyrelsen 
förtydligas också för förvaltningarna hur man ska arbeta med dessa frågor.  

Några särskilda medel för förvaltningarnas arbete år 2019 kommer sannolikt 
inte finnas att tillgå. Förvaltningarna kommer därför att behöva utforma sina 
handlingsplaner inom gällande budgetramar.   

Jan Lindström
Kommunchef

Sanna Seppänen
Samordnare Finskt förvaltningsområde

Bilagor
Riktlinjer för Finskt förvaltningsområde daterad 13 september 2018.

Beslut inklusive bilagor skickas för yttrande till
Finska Rådet
Samtliga nämnder och helägda bolag
WBAB
VBU
Akten
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2019-02-13

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 7 Dnr 2018/59

Sjukfrånvaron 2018

Arbetsutskottets förslag till 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 daterad den 3 januari 2019.

2. Diagram för november och december 2018.

______

Beslut skickas till
Vård- och omsorgsnämnden 
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VON  2018/59

Vård- och omsorgsförvaltningen
Margareta Karlsson

Vård- och omsorgsnämnden

Månadsrapport om sjukfrånvaron för vård- och 
omsorgsförvaltningen

Förvaltningens förslag till beslut
1. 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.

Margareta Karlsson
Förvaltningschef

Bilagor
1. Diagram för november
2. Diagram för december

Beslut skickas till
Akt
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Datum

2019-01-07 2019/25

Vård- och omsorgsförvaltningen
Maj-Britt Bertholdsson , 0240-86857

Vård- och omsorgsnämnden 

Enkät gällande palliativ vård

Förvaltningens förslag till beslut

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

Sammanfattning
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. 

Beskrivning av ärendet
Planeringen är att under år 2019 koncentrera sig på ett SÄBO och vi har valt 
demensboendet Skogen både vår och höst. 
Under våren planeras undersökningen att pågå feb-mars-april-maj, under 
hösten sept.-okt-nov-dec. 
Sedan sker en sammanställning i början av år 2020 och slutsats genomförs. 
Under år 2020 samma period som år 2019 genomförs denna undersökning 
inom en annan verksamhet, ej vald i dagsläget. 
Vi har beslutat att vi inte ska gå ut med information till de anhöriga i förväg, 
utan denna enkät lämnas ut efter att den närstående avlidit. 
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Praktiskt kommer allt att gå till på följande sätt;

1. Information ges till den enhet där enkäten ska genomföras, först 
information till ansvariga enhetschefer sedan personal. 

2. Enkät lämnas ut till anhöriga som har haft en svårt sjuk person som 
vårdats sin sista tid på boendet.

3. Förskrivet svarskuvert lämnas med enkäten då den delas ut. 

4. Alla svar sänds till undertecknad. 

Ekonomi/ kostnad 
Den planerade undersökningen kommer ej att innebära några kostnader 
förutom kuvert, samt en viss tid för medicinskt ansvarig sjuksköterska för 
administration. 

Maj-Britt Bertholdsson                                                   Margareta Karlsson 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska                 Förvaltningschef  VOO.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-02-13

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 9 Dnr 2019/25

Enkät Palliativvård

Arbetsutskottets förslag till 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 daterad den 7 januari 2019.

______

Beslut skickas till
Vård- och omsorgsnämnden
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Datum

2019-02-19
Diarienummer

VON 2019/6

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

Vård- och omsorgsnämnden

Redovisning av delegationsbeslut

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegations besluten.

Beskrivning av ärendet
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

- tjänstledighet

- fackligt/politiskt förtroendeuppdrag

- önskad sysselsättningsgrad 

6. Övriga
 -     Tjänsteman i beredskap 2019/88

73



Ludvika kommun
Datum

2019-02-19
Diarienummer

VON 2019/6 
Sida

2(2)

7. Anställningsavtal
 - 242 st

8. Fonder
Inga aktuella 
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VON  2019/7

Vård- och omsorgsförvaltningen
Åsa Engberg, 0240- 86685

Vård- och omsorgsnämnden

Redovisning av  meddelanden

Beslut
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.

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

Beslut skickas till
Akt 
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2019-02-04 
 
 

  
 
 

§ §.  Dnr 2018/557 

 

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

Beslut 
1. Fullmäktige antar bestämmelser om omställningsstöd och pension för 

förtroendevalda (OPF-KL 18) i enlighet med bilaga daterad 14 september 
2018 med följande förändring:  

Kapitel 2 , § 6: Ekonomiskt omställningsstöd samordnas även första 
året med undantag för ett prisbasbelopp.  

2. Fullmäktige beslutar att kostnaderna för aktiva åtgärder i samband med 
omställning efter avslutat förtroendeuppdrag fastställs till maximalt den av 
Omställningsfonden fastställda avgiften för insats. För år 2018 uppgår 
avgiften till 45 000 kronor exklusive moms för insatser under sex månader.   

3. Fullmäktige beslutar att kommunstyrelsen är pensionsmyndighet för 
förtroendevalda i Ludvika kommun.  

4. Fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utifrån bestämmelserna ta 
fram och anta behövliga anvisningar. 

Beskrivning av ärendet 
Fullmäktige beslöt den 26 januari 2015 § 103 att anta bestämmelser om 
omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL). Dessa kallas 
numera OPF-KL14. 

Sveriges Kommuner och Landsting har nu tagit fram OPF-KL18 som ska gälla 
för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL14, eller som tillträder 
vid valet 2018 och inte tidigare omfattats av PBF eller PRF-KL. Kommunerna 
föreslås anta de reviderade bestämmelserna. Revideringen avser främst 
förändringar gällande möjligheter till aktiva omställningsinsatser och familje-
skyddet. Till följd av bestämmelserna behöver en pensionsmyndighet för 
förtroendevalda utses samt anvisningar för hur bestämmelserna ska tillämpas 
tas fram. Kommunstyrelsen föreslås vara pensionsmyndighet för förtroende-
valda i Ludvika kommun och arvodesutskottet beredande organ för pensions-
myndigheten. En begränsning på max sex månaders aktiva omställningsinsatser 
föreslås.  
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Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 22 januari och beslutade att 
arvodesutskottet är beredande organ för pensionsmyndigheten för 
förtroendevalda i Ludvika kommun.  

Tidigare beslut i ärendet 
Kommunstyrelsen den 22 januari 2019 § 10.  
Arbetsutskottet den 8 januari 2019 § 5. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 19 december 

2018.  
2. SKL:s cirkulär 18:31. 
3. Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för 

förtroendevalda daterat 14 september 2018. 
4. Kommentarer till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och 

pension för förtroendevalda daterat 14 september 2018.  
5. Vissa förtydliganden till OPF-KL. 
6. Beslut fullmäktige 26 januari 2015 inklusive bilagor. 

Behandling 
Ärendets behandling 

______ 
 

Beslut skickas till 
Pensionshandläggare personalenheten inklusive tjänsteskrivelse och bilagor 
Personalenheten för verkställighet av punkt 4 inklusive tjänsteskrivelse och 
bilagor 
Samtliga nämnder och bolag inklusive bilaga  ”Kommentarer till Förslag till 
bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda”. 
Akten 
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Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd 

och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 

 

OPF-KL18 är utformat för att kunna tillämpas för förtroendevalda som tillträder ett 

(eller flera) uppdrag för första gången efter valet 2014 eller senare. Bestämmelserna 

gäller i vissa delar även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har omfattats 

av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 

OPF-KL18 är indelat i fyra kapitel, inledande bestämmelser, omställningsstöd, 

pensionsbestämmelser samt familjeskydd. Till OPF-KL14 fanns en bilaga med bl. a. 

information om uppräkning av pensionsbehållningen samt samordning med 

förvärvsinkomst. Bilaga om uppräkning av pensionsbehållning gäller även OPF-

KL18. 

För de kommuner, landsting/regioner eller kommunalförbund som inte antagit OPF-

KL18 innan valet 2018 kan det vara viktigt att vara uppmärksam på att nu framtagna 

införanderegler samt kommentarstext är framtaget under förutsättning att OPF-KL14 

har antagits.  

  

Allmänt om bestämmelserna 

OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun, landsting/region eller 

kommunalförbund. För att bestämmelserna ska äga giltighet krävs ett lokalt antagande 

av fullmäktige. Med fullmäktige avses kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige,  

regionfullmäktige samt förbundsfullmäktige. 

OPF-KL18 omfattar politiska förtroendeuppdrag och har sin grund i kommunallagen. 

Bestämmelserna ska underlätta och möjliggöra för förtroendevald att förena arbetsliv 

och uppdrag och därmed har bestämmelserna i möjligaste mån anpassats till de 

pensions- och omställningsavtal som gäller för anställda inom kommuner, landsting, 

regioner och kommunalförbund. 

Styrelseledamöter i kommunala aktiebolag omfattas i normalfallet inte i någon del av 

bestämmelserna i OPF-KL18. Beslut kan fattas om en konstruktion med OPF-KL18-

liknande förmåner/nivåer för kommunala aktiebolag, men om sådant beslut fattas ska 

beaktas att aktiebolagslagen och kommunallagen utgör två helt separata regelverk. 

Konsekvenser utifrån aktiebolagslagens krav är inte utredda gällande OPF-KL18. 

Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, aktiva 

omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Detta i syfte 

att öka möjligheterna för personer att kunna gå vidare i sin karriär, vilket följer 

arbetslinjen. Modellen blir också mer lik vad som gäller för anställda i kommuner, 

landsting, regioner och kommunalförbund. 
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Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAP-

KL. ”Ålderspensionsintjänandet” bygger på livsinkomstprincipen. Strukturen i 

regelverket följer av AKAP-KL. 

Någon nedre åldersgräns för att omfattas av bestämmelserna finns inte. Vad gäller 

ålderspension finns inte heller någon övre åldersgräns, men något intjänande av 

ålderspension påbörjas i normalfallet inte om den förtroendevalde tillträder ett 

uppdrag efter motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. 

I och med OPF-KL18 tillförs bestämmelser om Familjeskydd. Familjeskyddet syftar 

till att de förtroendevalda ska i huvudsak ha samma skydd för efterlevande som 

anställda.  

 

Övergångsbestämmelser samt tillämpningsområde 

PBF respektive OPF-KL14/18 är två i grunden olika system, förmånsbestämt 

respektive avgiftsbestämt. Ett förmånsbestämt system och ett avgiftsbestämt system 

har få gemensamma beröringspunkter och beräknar pensionen på olika sätt. Det 

medför bland annat att det är mycket osäkert och komplicerat att kunna omhänderta 

tidigare intjänande i PBF (eller tidigare pensionssystem) och föra över intjänandet till 

OPF-KL. Att avbryta ett intjänande i enlighet med PBF och påbörja ett intjänande i 

OPF-KL medför en risk att den redan intjänade förmånens värde urholkas. 

Rekommendationen är således att inte införa en tillämpning som innebär en retroaktiv 

förändring av de förtroendevaldas intjänande pension.  Följaktligen bör den som har 

påbörjat ett intjänande i PBF inte omfattas av OPF-KL.  

Det saknas övergångsregler mellan de olika pensionssystemen. Några generella 

beräkningar är inte möjliga att göra och en lokal avvikelse i denna del innebär att den 

enskilda kommunen, landstinget, regionen eller kommunalförbundet får utarbeta egna 

bestämmelser utan möjlighet till stöd från SKL eller möjlighet till att jämföra 

tillämpningen av OPF-KL med andra organisationers.  

OPF-KL utgår från den enskilda kommunen eller landstinget. Med ”tidigare uppdrag” 

menas tidigare uppdrag hos uppdragsgivaren. Varje rätt till ersättning bedöms normalt 

utan hänsyn till uppdrag hos annan kommun eller landsting. OPF-KL samordnar inte 

med PBF, men däremot kan PBF samordna med OPF-KL (PBF § 2 mom. 3).  

Den förtroendevaldes intjänande i PRF-KL, PBF samt OPF-KL är kopplat till den 

organisation där uppdraget utförs. Det innebär att om man tidigare exempelvis intjänat 

PBF/PRF-KL i en annan kommun så finns det inget som hindrar att man hos ny 

uppdragsgivare har ett intjänande enligt OPF-KL. 

PBF upphör att gälla för förtroendevald då denna frånträder sitt uppdrag, utan att bli 

berättigad till pensionsförmån enligt PBF. Har förtroendevald rätt till pensionsförmån 

fortsätter dock PBF att gälla (PBF § 1 mom. 3).  
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Bestämmelserna bör inte ge effekten att det är mer förmånligt att helt avstå från 

fortsatta politiska uppdrag än att fortsätta som förtroendevald i mindre omfattning. Av 

den anledningen bör inte uppbärandet av avgångsersättning förhindra att den 

förtroendevalde omfattas av OPF-KL och tjänar in förmåner parallellt.  

En förtroendevald som före införandet av OPF-KL omfattades av PBF, och om 

uppdraget omfattade minst 40 % av en heltid, kommer således alltid att fortsätta att 

omfattas av PBF så länge som han eller hon fortfarande innehar ett uppdrag som 

omfattar minst 40 % av en heltid. Om uppdraget efter införandet av OPF-KL minskar 

till mindre än 40 % av en heltid och den förtroendevalde saknar rätt till 

visstidspension, sjukpension eller ålderspension i enlighet med PBF, så kan han eller 

hon omfattas av OPF-KL.  

Om rätt att uppbära egenpension enligt PBF eller annat regelverk finns på grund av 

uppdrag hos annan kommun, landsting eller region, så bör frågan om denna rätt ska 

anses förhindra ett intjänande av förmån enligt OPF-KL eller inte regleras i 

tillämpningsanvisningar. 

 

Kapitel 1 Inledande bestämmelser 

Det förutsätts att fullmäktige, enligt inledande bestämmelser § 1, utser en särskild 

”pensionsmyndighet”, dvs. den nämnd som ska ha till uppgift att tolka och tillämpa 

pensions- och omställningsbestämmelserna.  

Gällande ändringar och tillägg till bestämmelserna så är den förtroendevald som 

tillträtt vid valet 2014 eller senare skyldig att följa de ändringar som följer av OPF-

KL18 samt de ändringar och tillägg till bestämmelserna som fullmäktige beslutar. 

 

Kapitel 2 Omställningsstöd 

Bestämmelserna om omställningsstöd syftar till att öka möjligheterna för en 

förtroendevald att röra sig mellan arbetsliv och uppdragstid. Huvudprincipen är att 

samtliga omställningsstöd ska ses som tidsbegränsade stöd. 

Omställningsfonden kan uppdras att mot en kostnad hantera den förtroendevaldes 

omställning.  

Varje kommun och landsting/region och kommunalförbund svarar för sin del av 

kostnaden för de olika omställningsstöden. I händelse av att förtroendevald går från 

uppdrag i kommun till landsting/region, eller vice versa, kan det vara lämpligt att det 

överenskoms om hantering av kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. 

Bestämmelser om de olika omställningsstöden gäller för förtroendevald som avses i 4 

kap. 1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommun eller landsting/region, 

81



                                                                                                      2018-09-14 

4 

 

på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid. 

Att betydande del anges till 40 procent är en uttolkning av kommunallagen. Olika 

kommuner och landsting/regioner har olika förutsättningar, exempelvis beroende på 

storlek, för omfattningen av de politiska uppdragen vilket kan beaktas i samband med 

fastställandet av det lokala regelverket. 

Omställningsersättningarna ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster om 

inte annat anges. För att få rätt till de olika omställningsstöden enligt §§ 3 - 5 krävs 

skriftlig ansökan, enligt de anvisningar som den lokala pensionsmyndigheten tagit 

fram. 

Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få ett 

nytt arbete. Det innebär att den förtroendevalde anstränger sig för att han eller hon så 

snabbt som möjligt ska kunna skaffa ett nytt lämpligt arbete. Pensionsmyndigheten 

kan fatta beslut om att dra in eller sänka omställningsstödet om myndigheten anser att 

den förtroendevalde inte medverkar i omställningsarbetet. 

    

Aktiva omställningsinsatser (§ 3) 

Bestämmelserna om aktiva omställningsinsatser gäller för förtroendevald som 

innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent och som lämnat sitt 

uppdrag efter minst fyra års sammanhängande uppdragstid hos (samma) kommun eller 

landsting/region om som inte uppnått motsvarande 32 a § LAS angiven ålder. I 

händelse av att förtroendevald går från uppdrag i kommun till landsting/region, eller 

vice versa, kan det vara lämpligt att det överenskoms om hantering av 

kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. 

Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är föräldraledighet, 

sjukdom och liknande inte att bedöma som att det bryter uppdragstiden. 

Det finns inte fastställt vilka aktiva insatser en förtroendevald kan få eller hur mycket 

en insats får kosta. Det är upp till respektive fullmäktige att fastställa eventuell 

kostnadsram och vad som ska gälla utifrån den förtroendevaldes förutsättningar. 

Ledning kan hämtas från Omställningsfonden eller andra system för omställning på 

arbetsmarknaden avseende exempelvis typ av insatser och kostnadsram.  

 

Ekonomiskt omställningsstöd (§ 4) 

Bestämmelser om ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som innehaft 

ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent och som lämnat sitt (sina) 

uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid hos (samma) kommun eller 

landsting/region eller kommunalförbund. I händelse av att förtroendevald går från 

uppdrag i kommun till landsting/region, eller vice versa, kan det vara lämpligt att det 

överenskoms om hantering av kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. 
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Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är föräldraledighet, 

sjukdom och liknande inte att bedöma som att det bryter uppdragstiden. 

Ekonomiskt omställningsstöd kan utbetalas som längst under tre år och ska samordnas 

med förvärvsinkomster från och med år två, från samordning undantas dock ett 

prisbasbelopp.  

Ekonomiskt omställningsstöd är att jämställa med inkomst av tjänst och är 

pensionsgrundande till allmän pension. 

Det ekonomiska omställningsstödet beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga 

månadsarvode gånger tolv under det senaste året. Om det inte finns månadsarvode för 

12 månader bakåt så kan pensionsmyndigheten fatta beslut om beräkning baserad på 

det genomsnittliga månadsarvodet under uppdragstiden eller det månadsarvode som 

den förtroendevalde hade haft om denne inte hade varit ledig pga. sjukdom eller 

föräldraledighet. 

Syftet med Omställningsstöd enligt OPF-KL 18 är att under en begränsad tid 

underlätta övergången till arbetslivet när en förtroendevald lämnat sitt/sina uppdrag. 

Viktigt är därför att det ekonomiska omställningsstödet tillämpas så att det inte 

motverkar detta syfte. 

Om förtroendevald med ekonomiskt omställningsstöd under år ett med ekonomiskt 

omställningsstöd på nytt blir innehavare av uppdrag (eller fortsätter uppdrag som 

påbörjats år ett) med sammanlagt minst 40% av heltid hos kommunen, 

landstinget/regionen eller kommunalförbundet, får uppdrag i riksdagen eller för 

regeringen eller får ett förvärvsarbete i minst motsvarande omfattning så ska 

omställningsstödet inte samordnas under detta år.  

Förtydligande: Kommunalråd A hade uppdrag med omfattning om 100%, får därefter 

ekonomiskt omställningsstöd i motsvarande omfattning. Efter ett drygt år får personen 

nytt uppdrag men med en omfattning av 100% men med väsentligt lägre ersättning i 

jämförelse med det ursprungliga uppdraget. Det ekonomiska omställningsstödet bör 

då samordnas enligt samordningsreglerna i § 6 men fortsatt kunna utbetalas.  

 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd (§ 5) 

Bestämmelser om förlängt ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som 

innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som 

lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid hos 

(samma) kommun eller landsting/region. Det innebär att förlängt ekonomiskt 

omställningsstöd kan sökas av och utges till förtroendevald: 

a. som fyllt motsvarande lägsta ålder för uttag av allmän pension, 

b. lämnat sitt (sina) uppdrag och  
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c. i direkt anslutning fått ekonomiskt omställningsstöd utbetalt från 

avgångstidpunkten. 

I händelse av att förtroendevald går från uppdrag i kommun till landsting/region, eller 

vice versa, kan det vara lämpligt att det överenskoms om hantering av 

kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. 

Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är föräldraledighet, 

sjukdom och liknande inte att bedöma som att det bryter uppdragstiden. 

För att få rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd krävs att den förtroendevalde 

årligen inkommer med ansökan och kan styrka att han eller hon har försökt att hitta 

annan försörjning. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd är pensionsgrundande till allmän pension. 

 

 

Samordning (§ 6) 

Omställningsersättningarna ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster om 

inte annat anges. 

Med förvärvsinkomst avses dels sådana inkomstslag som anges i 59 kap. 

socialförsäkringsbalken och enligt Skatteförvaltningens definition (från år 2012) 

All annan inkomst än kapitalinkomst är förvärvsinkomst. De vanligaste 

förvärvsinkomsterna är en på basis av ett arbetsförhållande erhållen lön och en 

inkomst som ska jämställas med denna samt pension. Även en i stället för denna 

inkomst erhållen inkomst, förmån eller ersättning, t.ex. arbetslöshetsdagpenning och 

dagtraktamente av olycksfallsförsäkring, är förvärvsinkomst. Även det värde av 

leveransarbete som hänför sig till handel med virke är förvärvsinkomst. 

Förvärvsinkomsten ansluter sig dock inte alltid till utförande av arbete, eftersom även 

t.ex. en förtäckt dividend är förvärvsinkomst. Förvärvsinkomst är enligt rättspraxisen 

också en garantiprovision (HFD 1994/2895). 

Av resultatet av näringsverksamhet och jordbruk kan även en del vara 

förvärvsinkomst. Av dessa inkomster avskiljs först kapitalinkomstandelen och resten 

beskattas som förvärvsinkomst. Även inkomstandelen för en delägare i en 

sammanslutning och den dividend som ett annat bolag än ett börsbolag har utbetalat, 

indelas i en kapital- och förvärvsinkomstandel. 

Inkomst av sådant slag som är pensionsgrundande enligt 59 kap. socialförsäkrings-

balken, t ex sjukpenning, föräldrapenningsförmåner, inkomstrealterad sjuk- och 

aktivitetsersättning. 
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Uppgiftsskyldighet (§ 7) 

En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär 

för att kunna fastställa rätten till och beräkna ekonomiskt omställningsstöd och 

förlängt ekonomiskt omställningsstöd, enligt §§ 4 och 5. 

 

Kapitel 3 Pensionsbestämmelser 

Pensionsbestämmelserna kännetecknas av följande principer: 

Avgiftsbestämd ålderspension innebär att pensionen grundar sig på årliga 

”pensionsavgifter” och att dessa avgifter uttrycks som en procentuell andel av den 

förtroendevaldes pensionsgrundande årsinkomst, d v s årsarvoden och 

sammanträdesersättning mm. 

Livsinkomstprincipen och arbetslinjen är utgångspunkter för pensionen. Exempelvis 

beräknas pensionsavgifterna på årsarvode och sammanträdesersättning oavsett 

uppdragets/uppdragens omfattning. 

Ingen samordning görs med andra pensionssystem avseende ålderspension. 

Avgiftsbestämd ålderspension intjänas utan krav på minsta tid i uppdraget eller krav 

på minsta omfattning av uppdraget.  

Pensionsförmånerna är avgiftsbestämd ålderspension, sjukpension samt 

efterlevandeskydd (§ 2).  

Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt (sina) 

uppdrag har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.  

 

Avgiftsbestämd ålderspension (§ 4) 

Pensionsgrundande inkomst (§ 4) begränsas på samma sätt som i pensionsavtalet 

AKAP-KL till 30 inkomstbasbelopp. I den pensionsgrundande inkomsten ingår den 

förtroendevaldes årsarvode, sammanträdesersättningar och vissa andra ersättningar. 

Det finns inget hinder för att förtroendevald kan avstå en del av arvodet och i stället få 

motsvarande belopp tillgodoräknat i sin pensionsbehållning (s.k. arvodesväxling).  

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid om minst 40 

%, som fått avdrag från sitt arvode på grund av ledighet för t ex sjukdom, ska den 

pensionsgrundande inkomsten omräknas/höjas med vad som avdragits. 

Utbetald ersättning för förlorad arbetsförtjänst är inte en pensionsgrundande inkomst. 

Det är dock inte ovanligt att denna ersättning schablonmässigt räknas upp för att 

kompensera den enskildes pensionsförlust i hans eller hennes ordinarie anställning (se 
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arbetsgivarnytt nr 28/12). Detta procentuella påslag ska inte förväxlas med en 

pensionsavsättning som görs i enlighet med OPF-KL18. 

 

Pensionsavgifter (§ 5) 

Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till och med 

7,5 inkomstbasbelopp. På den pensionsgrundande inkomst som överstiger 7,5 

inkomstbasbelopp är pensionsavgiften 30 procent. Avgiften avsätts till en 

pensionsbehållning. 

Någon nedre åldersgräns för tillgodoräknande av pensionsavgift finns inte. 

Pensionsavgiften om 30 % på de delar av den pensionsgrundande inkomsten som 

överstiger 7,5 inkomstbasbelopp avsätts intill dess att den förtroendevalde uppnått 

motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 % på hela 

den pensionsgrundande inkomsten. 

Pensionsavgiften beräknas varje kalenderårsskifte och ska avsättas till en 

pensionsbehållning (§ 6) som förvaltas hos kommunen och landstinget/regionen. 

På grund av de begränsningar som finns enligt inkomstskattelagen kan förtroendevald 

inte välja en placering av pensionsavgiften till en tjänstepensionsförsäkring. Med 

tjänstepensionsförsäkring avses en pensionsförsäkring som har samband med tjänst 

och som den försäkrades arbetsgivare åtagit sig att betala samtliga premier för. 

Förtroendevalda har således inte samma möjligheter som anställda att kunna påverka 

sitt kapital.  

Det är dock möjligt att göra bruttoavdrag på arvodet i syfte att göra en större 

avsättning till pensionsbehållningen. Vid avsättning till pensionsbehållning 

kostnadsförs den särskilda löneskatten, men betalas först när pensionen betalas ut.  

En förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid ska 

tillgodoräknas pensionsavgift om han eller hon får rätt till sjuk- eller 

aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken. Avgift avsätts proportionellt till 

graden av arbetsoförmåga. Formuleringen ”nedsatt arbetsförmåga i uppdraget” ska 

inte anses vara en begränsning av denna princip. 

För förtroendevald som får rätt till partiell sjuk- eller aktivitetsersättning, och på grund 

av detta måste lämna ett uppdrag vars omfattning överstiger den grad av sjuk- eller 

aktivitetsersättning som beviljats, är det möjligt att genom lokalt beslut avsätta 

pensionsavgift i förhållande till det inkomstbortfall som frånträdandet orsakar. Det bör 

beaktas att en avsättning som inte grundar sig på graden till arbetsoförmåga kan, om 

den förtroendevalde påbörjar en anställning i vilken han eller hon får 

pensionsavsättning, resultera i avsättningar som överstiger vad som skulle intjänats 

vid heltidsarbete. Av den anledningen rekommenderas att beslut om avsättning i 

förhållande till inkomstbortfallet tidsbegränsas till att omfatta enbart mandatperioden. 
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Pensionsbehållningen räknas upp årligen (indexeras) med förändringen av 

inkomstbasbeloppet. Regleringen utgör en värdesäkring och är inte avsedd att ge en 

relativ utveckling. Således ska beloppet endast räknas upp, inte ned om förändringen 

är negativ. Detsamma gäller i de fall då den pensionsgrundande inkomsten ska 

indexeras med prisbasbeloppet året före sjuk-eller aktivitetsersättningstidpunkten. 

Även här avses även endast en uppräkning. 

För tid innan den förtroendevaldes pensionsbehållning enligt OPF-KL18 börjar 

betalas ut ska pensionsbehållningen räknas upp för ett kalenderår (t) genom att 

multipliceras med kvoten av inkomstbasbeloppet (IBB) för kalenderåret (t+1) 

dividerat med inkomstbasbeloppet för kalenderåret (T). Uppräkning sker vid utgången 

av kalenderåret (t+1). 

Under utbetalning ska pensionsbehållningen räknas upp med hela förändringen av 

inkomstbasbeloppet varefter 1,6 % ska avräknas. Denna avräkning beror på att det i 

delningstalet har beaktats en förskottsränta på 1,6 %. 

 

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension (§ 8) 

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension kan göras tidigast från den tidpunkt då 

allmän pension kan utbetalas. Utbetalningstidpunkt av avgiftsbestämd ålderspension, 

pensionsbehållningen enligt § 6, kommer på så sätt att följa de eventuella ändringar 

som sker i lagstiftning om tidigaste uttagstidpunkt av allmän pension. Avgiftsbestämd 

ålderspension utbetalas livsvarigt. 

Ålderspensionen utbetalas efter skriftlig ansökan enligt de anvisningar som den lokala 

pensionsmyndigheten tagit fram. 

Börjar pensionsbehållningen betalas ut under kalenderåret (t+1) ska 

pensionsbehållningen istället räknas upp genom att multipliceras med en tolftedel av 

det enligt ovan beräknade värdet multiplicerat med antalet kalendermånader under 

kalenderåret (t+1) innan pensionsbehållningen börjar betalas ut. Uppräkningen sker 

vid utgången av den kalendermånad som närmast föregår den då pensionsbehållningen 

börjar betalas ut. 

Pensionsbehållning enligt OPF-KL18 ska därefter räknas om i samma grad som 

gällande IBB ändrats i förhållande till IBB för det kalenderår då pensionen började 

betalas ut. 

 

Sjukpension (§ 10) 

För rätt till sjukpension gäller att avgången ska vara en följd av beviljad sjuk- eller 

aktivitetsersättning enligt SFB. Sjukpensionen gäller endast för förtroendevald med 

uppdrag på heltid eller betydande del av heltid om 40 %. För att ha rätt till 

sjukpension krävs att den förtroendevalde befrias från uppdraget. 
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Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som den 

förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv. 

Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat beräkningsunderlag. Om 

det inte finns månadsarvode för 12 månader bakåt så kan pensionsmyndigheten fatta 

beslut om beräkning baserad på det genomsnittliga månadsarvodet under 

uppdragstiden eller det månadsarvode som den förtroendevalde hade haft om denne 

inte hade varit ledig pga. sjukdom eller föräldraledighet. 

Sjukpensionen motsvarar den månadsersättning som utbetalas till anställda enligt 

AGS-KL. 

Sjukpension bör utges i proportion till den tidigare uppdragsgraden med hänsyn till 

sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning. Vid beslut om sjuk- eller 

aktivitetsersättning måste således även ursprunglig och eventuellt kvarvarande 

omfattning på uppdraget fastställas. 

Om en förtroendevald har ett uppdrag på 100 % och sedan avgår p.g.a. att sjuk- eller 

aktivitetsersättning beviljats med 50 % så ska sjukpensionen baseras på halva 

årsarvodet.  

Om sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning är mindre än uppdragets omfattning 

så bör sjukpension beräknas i relation till sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning 

dividerat med uppdragets omfattning.  

Om sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning är högre än uppdragets omfattning så 

kan sjukpensionen inte överstiga uppdragets omfattning.  

 

Efterlevandeskydd (§ 11) 

Pensionsbehållningen innehåller ett obligatoriskt efterlevandeskydd som kan väljas 

bort vid utbetalning, men inte dessförinnan. Med ”efterlevandeskydd” avses att vid 

dödsfall så får den förtroendevaldas efterlevande värdet av intjänad 

pensionsbehållning utbetalt. Efterlevandeskyddet liknar det återbetalningsskydd som 

anställda kan välja för det kapital som är inbetalt i en tjänstepensionsförsäkring. På 

grund av de begränsningar som finns enligt Inkomstskattelagen kan dock 

efterlevandeskyddet inte tecknas i en faktisk tjänstepensionsförsäkring.  

Vid förtroendevalds dödsfall betalas det sparade kapital som finns i pensions-

behållningen ut till i första hand make/maka, registrerad partner, sambo och i andra 

hand till barn. Avseende definitionen av sambo hänvisas till sambolagen. 

Beloppets storlek bestäms av hur stor pensionsbehållningen är innan dödsfallet och 

om den avgiftsbestämda pensionen har börjat betalas ut till den förtroendevalde eller 

inte.  
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Kapitel 4 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

 

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall syftar till att de förtroendevalda har samma 

skydd som de anställda inom kommuner, landsting/regioner och kommunalförbund 

vid dennes dödsfall. Med ”familjeskydd” avses en fastställd förmån som vid dödsfall 

utbetalas till den förtroendevaldas efterlevande.  

Familjeskydd gäller för förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av 

heltid om 40 %. 

Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft i samband med valet 2018 eller vid den 

senare tidpunkt då OPF-KL18 antas av fullmäktige. Bestämmelserna gäller från 

samma tidpunkt, även förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, 

PRF-KL eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

Familjeskydd består av två delar, dels familjeskydd till efterlevande vuxen och dels 

familjeskydd till efterlevande barn. Med barn avses arvsberättigat barn eller det barn 

som den förtroendevalde tagit emot i sitt hem i adoptionssyfte. 

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall bör ses som en försäkringsliknande 

konstruktion. Annan kan uppdras att administrera familjeskyddet. 

Om den förtroendevalde har en samtidig anställning med rätt till annat motsvarande 

skydd ska rätten till familjeskydd bedömas av pensionsmyndigheten.  
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
1(5) 

2019-01-22 
 
 

  
 
 

§ 6  Dnr 2019/33 

 

Fastställande av budgetramar per nämnd för 2019 

Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer de justerade ramarna för respektive nämnd enligt 
tjänstemannaförslag  

Reservation 
Lars Handegard (V) lämnar en skriftlig reservation mot beslutet till förmån för 
eget lagt förslag, se bilaga. 

Beskrivning av ärendet 

Aktuell budgetprocess 
Kommunens budgetprocess för 2019 hade ett avstamp i en basdag som ägde 
rum i maj 2018. Där fick ledande politiker och förvaltningschefer en 
genomgång av budgetförutsättningar, aktuell kommunal ekonomi, resultatmål 
inför 2019, investeringar och mål/aktiviteter.  

Förutsättningar 
Den löneökning som uppskattas 2019 är cirka 2,5 procent. Denna ökning ska 
även täcka in särskilda satsningar och lokal löneglidning. 

För övriga omkostnader och vissa, ej taxeberoende intäkter, är uppräkningen 
enligt SKLs prisindex +2,3 procent, och det index som används för hyrorna 
utgår från SKL:s rekommendationer och bedömningen är 1,8 procent.  

Planeringstalen för budget 2019-2021 speglar befolkningsnivån den 1 november 
året före budgetåret.  Talen för respektive år 2019, 2020 och 2021 är 27 200,   
27 400 respektive 27 550. En ökning av befolkningen med 100 personer 
innebär ett tillskott i skatter brutto för år 2019 med cirka 5 380 tkr. 

Det finansiella målet är att resultatet i förhållande till skatteintäkter ska vara 
minst två procent. Enligt en första upprättad förslag till resultatbudget för 2019 
med plan 2020-2021 med uppräkning av löner 2,5 procent, övriga omkostnader 
med 2,3 procent samt lokalkostnader med 1,8 procent uppnåddes inte målet. 
Från 2019 till och med 2021 saknades det 164,9 mnkr uppdelat på 38,7 mnkr 
för 2019, 47,3 för 2020 samt 78,8 mnkr 2021. Därför föreslogs att ramarna 
skulle räknas upp med 1,0 procent samt att en långsiktig strukturplan arbetas 
fram för att på sikt ha en ekonomi i balans och en god ekonomisk hushållning.  
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I november 2018 presenterades regeringens höstproposition och SKL gjorde en 
analys och ny skatteprognos utifrån den. För Ludvika kommuns del 
försämrades skatteintäkterna med 8,9 mnkr för 2019, varför 
kommunfullmäktige beslutade att fastställa strukturplanen till 25,6 mnkr för 
2019. Av de 25,6 mnkr beslutades om ett antal generella åtgärder enligt tabell 
nedan. 

 
 
Förslag till fördelning av de återstående 13,7 mnkr har arbetats fram gemensamt 
av alla förvaltningar, förvaltningschefer, områdeschefer, kommunchef samt 
ekonomer. Den slutliga fördelningen blev enligt nedanstående tabell.  

 
Utifrån fördelning av dessa 13,7 mnkr är de slutliga ramarna enligt nedan. 

Generella förändringar

Minskade investeringamedel (kapitalkostnader) 2020-01-01 0,0 2,0 9,0

Bemanningsoptimering 2019-01-01 5,0 7,0 10,0

Lokalkostnadsoptimering 2019-01-01 1,4 2,0 7,0

Inköpsstyrning/e-handel 2019-01-01 5,0 5,0 9,0

Politisk majoritet 2019-01-01 0,5 0,0 0,0

Förändring nämnder 2019-01-01 0,3 0,0 0,0

Administration 2019-01-01 1,0 0,0 0,0

Kommunsamverkan 2019-01-01 0,5 1,5 1,5

SUMMA Generellt 13,7 17,5 36,5

Generella förändringar SBF VOO SOU KSF
GEM 1 Minskade investeringamedel (kapitalkostnader) 2020-01-01 0,0 0 0 0 0 0,0

GEM 2 Bemanningsoptimering 2019-01-01 5,0 0 3,3 1,5 0,8 5,6

GEM 3 Lokalkostnadsoptimering 2019-01-01 1,4 1 0 0 0 1,0

GEM 4 Inköpsstyrning/e-handel 2019-01-01 5,0 1,2 0,8 2 1 5,0

GEM 5 Politisk majoritet 2019-01-01 0,5 0 0 0 0,5 0,5

GEM 6 Förändring nämnder 2019-01-01 0,3 0 0 0,1 0 0,1

GEM 7 Administration 2019-01-01 1,0 0,3 0 0 0,7 1,0

GEM 8 Kommunsamverkan 2019-01-01 0,5 0 0 0 0,5 0,5

SUMMA Generellt 13,7 2,5 4,1 3,6 3,5 13,7

SUMMA 25,6
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 14 januari 2019. 

Behandling 

Yrkanden 
Lars Handegard yrkar på att ärende i första hand ska återremitteras för 
ytterligare konkretisering av föreslagen om bemanningsoptimering samt 
politiskt beredning av förslaget i berörda nämnder. 

I andra hand yrkar han avslag till förslaget och föreslår istället kommunstyrelsen 
att föreslå kommunfullmäktige att sänka resultatnivån till 1 % och omfördela 
nämndernas driftramar enligt följande:  

− Revisionen – 1.350 tkr 
− Kommunstyrelsen – 125.000 tkr 
− VBU – 174.300 tkr 
− Kulturskolan – 9.100 tkr 
− RDM – 29.725 tkr 
− SOU Skola – 461.500 tkr 
− SOU IFO – 133.700 tkr 
− VON – 587.700 tkr 
− SBN – 118.900 tkr 
− Kultur- och fritid – 39.600 tkr 
− Total driftsram – 1.680.875 tkr 

Alla belopp i tkr  
Nämnder KF

Ramområde budget+åtgärdsplan
Revision 1 200 1 200
Kommunstyrelse 118 000 121 500
VBU 170 200 170 200
Kulturskolan 9 100 9 100
RDM 29 725 29 725
Social o utbildning 450 000 450 000
Social Välfärd (IFO) 137 900 141 500
Vård och omsorg 573 900 578 000
Samhällsbyggnämd 118 300 120 800
Samhällsbygg (taxe) 0 0
Kultur o Fritid 36 600 36 600
Budgetreservation 4 000 4 000
Strukturplan 0 0
Strukturplan politisk majoritet -500
Strukturplan nämnds organisation -300
Stukturplan Bemanningsoptimering -5 000
Strukturplan Lokalkostnadsoptimering -1 400
Stukturplan Inköpsstyrning/e-handel -5 000
Strukturplan Administration -1 000
Kommunsamverkan -500
Totalt 1 648 925 1 648 925
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HåGe Persson (M) yrkar avslag till Lars Handegards förslag och bifall till 
föreliggande förslag.  

Hans Gleimar (C) och Leif Pettersson (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.  

Roland Johansson (SD) yrkar bifall till Lars Handegards förslag på återremiss.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner 
att kommunstyrelsen beslutar att ärendet avgöras idag.  

Ordförande ställer sedan Lars Handegards yrkande mot föreliggande förslag 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

Lars Handegard reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag  

Bilaga 
Skriftlig reservation från Lars Handegard (V). 

______ 
 

Beslut skickas till 
Akten 
Ekonomienheten 
Samtliga nämnder för kännedom 
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Bilaga 
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Åsa Grans 0240-86223 
asa.grans@ludvika.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2019-01-14 

Diarienummer 
KS 2019/33 - 04 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Fastställande av budgetramar per nämnd för 2019 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen fastställer de justerade ramarna för respektive nämnd enligt 
tjänstemannaförslag  

Beskrivning av ärendet 

Aktuell budgetprocess 

Kommunens budgetprocess för 2019 hade ett avstamp i en basdag som ägde 
rum i maj 2018. Där fick ledande politiker och förvaltningschefer en 
genomgång av budgetförutsättningar, aktuell kommunal ekonomi, resultatmål 
inför 2019, investeringar och mål/aktiviteter.  

Förutsättningar 

Den löneökning som uppskattas 2019 är cirka 2,5 procent. Denna ökning ska 
även täcka in särskilda satsningar och lokal löneglidning. 

För övriga omkostnader och vissa, ej taxeberoende intäkter, är uppräkningen 
enligt SKLs prisindex +2,3 procent, och det index som används för hyrorna 
utgår från SKL:s rekommendationer och bedömningen är 1,8 procent.  

Planeringstalen för budget 2019-2021 speglar befolkningsnivån den 1 november 
året före budgetåret.  Talen för respektive år 2019, 2020 och 2021 är 27 200,   
27 400 respektive 27 550. En ökning av befolkningen med 100 personer 
innebär ett tillskott i skatter brutto för år 2019 med cirka 5 380 tkr. 

Det finansiella målet är att resultatet i förhållande till skatteintäkter ska vara 
minst två procent. Enligt en första upprättad förslag till resultatbudget för 2019 
med plan 2020-2021 med uppräkning av löner 2,5 procent, övriga omkostnader 
med 2,3 procent samt lokalkostnader med 1,8 procent uppnåddes inte målet. 
Från 2019 till och med 2021 saknades det 164,9 mnkr uppdelat på 38,7 mnkr 
för 2019, 47,3 för 2020 samt 78,8 mnkr 2021. Därför föreslogs att ramarna 
skulle räknas upp med 1,0 procent samt att en långsiktig strukturplan arbetas 
fram för att på sikt ha en ekonomi i balans och en god ekonomisk hushållning.  

I november 2018 presenterades regeringens höstproposition och SKL gjorde en 
analys och ny skatteprognos utifrån den. För Ludvika kommuns del 
försämrades skatteintäkterna med 8,9 mnkr för 2019, varför 
kommunfullmäktige beslutade att fastställa strukturplanen till 25,6 mnkr för 
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Ludvika kommun 
Datum 
2019-01-14 

Diarienummer 
KS 2019/33 - 04 

Sida 
2(3) 

 

 

2019. Av de 25,6 mnkr beslutades om ett antal generella åtgärder enligt tabell 
nedan. 

 
 

Förslag till fördelning av de återstående 13,7 mnkr har arbetats fram gemensamt 
av alla förvaltningar, förvaltningschefer, områdeschefer, kommunchef samt 
ekonomer. Den slutliga fördelningen blev enligt nedanstående tabell.  

 
Utifrån fördelning av dessa 13,7 mnkr är de slutliga ramarna enligt nedan. 

Generella förändringar

Minskade investeringamedel (kapitalkostnader) 2020-01-01 0,0 2,0 9,0

Bemanningsoptimering 2019-01-01 5,0 7,0 10,0

Lokalkostnadsoptimering 2019-01-01 1,4 2,0 7,0

Inköpsstyrning/e-handel 2019-01-01 5,0 5,0 9,0

Politisk majoritet 2019-01-01 0,5 0,0 0,0

Förändring nämnder 2019-01-01 0,3 0,0 0,0

Administration 2019-01-01 1,0 0,0 0,0

Kommunsamverkan 2019-01-01 0,5 1,5 1,5

SUMMA Generellt 13,7 17,5 36,5

Generella förändringar SBF VOO SOU KSF
GEM 1 Minskade investeringamedel (kapitalkostnader) 2020-01-01 0,0 0 0 0 0 0,0

GEM 2 Bemanningsoptimering 2019-01-01 5,0 0 3,3 1,5 0,8 5,6

GEM 3 Lokalkostnadsoptimering 2019-01-01 1,4 1 0 0 0 1,0

GEM 4 Inköpsstyrning/e-handel 2019-01-01 5,0 1,2 0,8 2 1 5,0

GEM 5 Politisk majoritet 2019-01-01 0,5 0 0 0 0,5 0,5

GEM 6 Förändring nämnder 2019-01-01 0,3 0 0 0,1 0 0,1

GEM 7 Administration 2019-01-01 1,0 0,3 0 0 0,7 1,0

GEM 8 Kommunsamverkan 2019-01-01 0,5 0 0 0 0,5 0,5

SUMMA Generellt 13,7 2,5 4,1 3,6 3,5 13,7

SUMMA 25,6
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Jan Lindström  Åsa Grans 
kommunchef   ekonomichef 

 

Beslut skickas till 
Akten 
Ekonomienheten 
Samtliga nämnder för kännedom 

Alla belopp i tkr  
Nämnder KF

Ramområde budget+åtgärdsplan
Revision 1 200 1 200
Kommunstyrelse 118 000 121 500
VBU 170 200 170 200
Kulturskolan 9 100 9 100
RDM 29 725 29 725
Social o utbildning 450 000 450 000
Social Välfärd (IFO) 137 900 141 500
Vård och omsorg 573 900 578 000
Samhällsbyggnämd 118 300 120 800
Samhällsbygg (taxe) 0 0
Kultur o Fritid 36 600 36 600
Budgetreservation 4 000 4 000
Strukturplan 0 0
Strukturplan politisk majoritet -500
Strukturplan nämnds organisation -300
Stukturplan Bemanningsoptimering -5 000
Strukturplan Lokalkostnadsoptimering -1 400
Stukturplan Inköpsstyrning/e-handel -5 000
Strukturplan Administration -1 000
Kommunsamverkan -500
Totalt 1 648 925 1 648 925
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Kommunstyrelsens arvodesutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
1(1) 

2019-01-29 
 
 

  
 
 

§ 6  Dnr 2019/58 

 

Enskilda överenskommelser med ledamöter som är 
berättigade till samordning 

Beslut 
Samtliga föreslagna överenskommelser undertecknades.  

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning har på arvodesutskottets uppdrag och 
arvodesreglernas utformning sammanställt förslag på enskilda 
överenskommelser med de förtroendevalda som är berättigade till samordning. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 28 januari 2019 
2. Förslag på överenskommelse Leif Pettersson 
3. Förslag på överenskommelse HåGe Persson 
4. Förslag på överenskommelse Håkan Frank 
5. Förslag på överenskommelse Åsa Bergkvist  

Behandling 
Arvodesutskottet träffade berörda förtroendevalda och undertecknade 
överenskommelserna.  

______ 
 

Beslut skickas till 
Personalenheten 
Förtroendemannaregistret 
Social- och utbildningsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 
Akten 
 

107



 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
1(2) 

2018-09-04 
 
 

  
 
 

§ 149  Dnr 2018/245 

 

Riktlinjer för bevarande av digital information 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta reviderade riktlinjer för bevarande av digital 
information, daterade den 12 juni 2018. 

Beskrivning av ärendet 
Som ett led i projektet för införande av ett länsgemensamt e-arkiv för att bevara 
och tillgängliggöra digital information realiserades behovet av samsyn och delat 
ansvar mellan förvaltningarna och arkivmyndigheten inom Ludvika kommun. 
Digitalt bevarande innebär att information exporteras från myndighetens 
verksamhetssystem till arkivmyndighetens system för långtidsbevarande av 
digitala handlingar. 

Riktlinjerna gäller även för helägda bolag, stiftelser, och ekonomiska föreningar 
där kommunen utövar ett rättsligt inflytande samt de samägda företag för vilka 
kommunen har arkivansvar enligt särskild överenskommelse. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunstyrelsen antar reviderade 
riktlinjer för bevarande av digital information samt att dessa revideras en gång 
per mandatperiod. Revideringen avser ansvarsfördelningen mellan nämnd och 
förvaltning samt marginella språkliga ändringar. 

Fullmäktige beslutade den 23 april 2018 § 64 att anta riktlinjer för bevarande av 
digital information, daterat den 6 mars 2018. Enligt riktlinjer för styrdokument 
ska riktlinjer beslutas av kommunstyrelsen eller respektive nämnd. Därmed 
kommer revidering av riktlinjen att antas av kommunstyrelsen.  

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 21 augusti 2018 och beslutade enligt 
förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
1. Arbetsutskottet den 21 augusti 2018 § 92.  
2. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 12 juni 2018. 
3. Riktlinjer för bevarande av digital information daterade 12 juni 2018. 
______ 
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Beslut inklusive riktlinjer skickas till 
Samtliga nämnder och förvaltningar  
Styrdokument 
Helägda bolag 
Stiftelser 
Akten 
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AVSLUTSBREV 
Datum Vår beteckning Sid 

2019-01-15 2018/019288 1 (1) 
  

  

Avdelningen för inspektion 

Marie Juhnestam-Bimer,010-730 97 17 
arbetsmiljoverket@av.se 

LUDVIKA KOMMUN 
 
771 82 LUDVIKA 

 
 
 
 
 

 
Postadress: 112 79 Stockholm 
Telefon: 010-730 90 00 • Telefax: 08-730 19 67 
E-post: arbetsmiljoverket@av.se • Webbplats: www.av.se 
Organisationsnummer: 202100.2148 

 

Ni bedöms uppfylla ställda krav 
 
  
  

Ert organisationsnummer: 212000-2270 
Arbetsställe: GRUPPBOSTAD 
Besöksplats: TIMMERMANSVÄGEN 37, LUDVIKA 

 
I inspektionsmeddelande den 13 juni 2018 ställde Arbetsmiljöverket krav mot er 
att undanröja vissa brister i arbetsmiljön. 
 
Arbetsmiljöverket har konstaterat att ni nu uppfyller kraven. Vi har därför 
avslutat ärendet. 
 
Lycka till med det fortsatta arbetsmiljöarbetet! 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Marie Juhnestam-Bimer 
Arbetsmiljöinspektör 

Sändlista epost 
carola.dahlgren@ludvika.se 
camilla.blidberg@ludvika.se 
steine.hammar@ludvika.se 
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Vård- och omsorgsförvaltningen 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2018-11-29 

Diarienummer 
VON  2018/336 

Ert datum 
2019-11-29 

Er referens 

 
 
 

Vård- och omsorgsnämnden 

 

Sammanställning över mandatperioden 2015-2018:s 
beslut i vård- och omsorgsnämnden 

Förvaltningens förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden noterar rapporten. 

Sammanfattning 
Under mandatperioden har ett stort antal beslut tagits i vård- och 
omsorgsnämnden. En sammanställning av de 38 viktigaste besluten redovisas  
till och med november månads sammanträde 2018. 

Beskrivning av ärendet 
Under mandatperioden har ett antal beslut tagits i vård- och omsorgsnämnden. 
Nedan kommer en sammanställning av de viktigaste besluten. 

2015-01-14 Konstituerande sammanträde 
Beslut: Von beslutar att uppdra till förvaltningen at föreslå åtgärder för att 
komma i budgetbalans samt konsekvenser av dessa. 
2015-02-12  
Beslut: 10 beslutspunkter med åtgärder för att komma i budgetbalans. 
2015-03-11 
Beslut: Redovisning av genomlysning och konsekvensbeskrivning av minskad 
personaltäthet. Redovisning varannan månad. 
2015-06-10 
Beslut: riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen. 
2015-06-24 
Beslut: Fördelning av föreningsbidrag. 
2015-08-12 
Beslut: Åtgärdsplan för ekonomi i balans. Åtgärdsplan vård- och omsorg 2015-
2017. 
2015-11-04 
Beslut: Fördelning av reviderad budget 10 000 tkr. 
Beslut: Föreningsbidrag för 2016 med utbetalning i januari 2016. 
2015-12-09 
Beslut: Ändring av schablonersättning för skälig ekonomisk ersättning till 
assistansbolag för personlig assistans enligt § 9.2 LSS. 
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2016-02-03 
Beslut: Bokslut 2015, underskott 1 114 tkr. 
Beslut: Genomlysning av hemtjänsten genom extern resurs. 
Beslut: Återuppbyggnad av lägenhet efter brand och ombyggnad av befintlig 
samlingslägenhet för utökning av en plats/lgh Marnäsgatan 36-38. 
2016-04-06 
Beslut: Upphäver återbesättningsprövningar av personal till nämnden. 
Beslut: Handläggning av dokumentation enigt ICF och rekrytering av 
projektledare 12 mån. 
Beslut: Digital agenda 2016-2017. 
Beslut: Redovisning av sjukfrånvaron varje månad i Von. 
2016-06-08 
Beslut: Köken övergår till att lag mat i egen regi från 2017. 
2016-06-29 
Beslut: Gemensam kostorganisation 
Beslut: Användandet av stimulansmedel för ökad bemanning inom 
äldreomsorgen 2016. 

 
2017-03-01 
Beslut: Bokslut 2016 överskott 4 050 tkr 
Beslut: Föreningsbidrag till HSO, akut behov. 
Beslut: Avslag lokalstöd SPF 
2017-04-26 
Beslut: Användandet av stimulansbidrag för ökad bemanning i äldreomsorgen 
2017. 
2017-05-24 
Beslut: Riktlinjer för biståndsbedömning för boendestöd. 
Beslut: Arbetsskor till vårdpersonal vartannat år. 
Beslut: Nya riktlinjer för föreningsbidrag. 
2017-09-20 
Beslut: Kompetensutvecklingsplan för 2018. 
2017-10-25 
Beslut: Ny organisation för trygghetslarm i ordinärt boende samt särskilt 
boende med hemtjänst. 

 
2018-01-31 
Beslut: Bokslut 14 179 tkr överskott. 
2018-02-28 
Beslut: Anta SKL:s kvalitet i särskilt boende för äldre 
Beslut: Beslut om organisation av korttidsplatser för avlösning och 
korttidsboende på Lagunen, Biskopsgården. 
2018-04-25 
Beslut: Användning av stimulansmedel för ökad bemanning inom 
äldreomsorgen 2018. 
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Beslut: Att inte rekvirera stimulansmedel som har till syfte att införa eller höja 
habiliteringsersättningen. 
2018-05-30 
Beslut: Att avveckla larmcentralen från 1 september. 

2018-06-27 
Beslut: Att godkänna förslaget på mål, resultatmått och målaktiviteter för 2019. 

2018-09-26 
Beslut: Att föreslå fullmäktige bifalla motionen om att omvndla Kvarngatans 
särskilda boende till seniorboende. 

2018-11-28 
Beslut: Att godkänna kompetensplanen för 2019. 

2018-12-19 
Beslut: Att godkänna uppföljningen av internkontrollsplanen för 2018 

Margareta Karlsson 
förvaltningschef 

 
 

 
 

Beslut skickas till 
Akt 
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Maj-Britt Bertholdsson, 0240-868 57 
maj-britt.bertholdsson@ludvika.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019 01 02  

 
2018/113 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Avvikelserapportering 4:dje kvartalet år 2018 samt övrig 
redovisning under år 2018. 

Sammanfattning 

Totalt har under kvartal 4 år 2018 inkommit 76 stycken avvikelser.  

Beskrivning av ärendet 

År 2018 Kvartal 4 

Totalt har inkommit 76 stycken avvikelser, 66 stycken av HSL karaktär samt 9 
fall.  1 stycken av annan karaktär, uteblivet blodsockerprov.  
 
Fas i avvikelser enligt HSL  
Iordningsställande              38 st.  ( dessa avvikelser är sjuksköterskerelaterade).  
Överlämnande, fel dos          13 st. 
Överlämnande förväxling      1 st.  
Överlämnande, utebliven dos   14 st.  
Uteblivet blodsockerprov           1 st.  
(Se medsända kopior) 
 
Redovisning av fall med skada under år 2018  
Antal 63 st. 
Redovisning av fall utan skada under år 2018  
Antal 365 st.  
Redovisning av genomförda delegeringar under år 2018  
Antal 710 st.  
Redovisning av respektive hemsjukvårdsteams patienter 
Team yttre;  
Inskrivna 10 st.  
PK 4 st. 
Injektioner återkommande 3 st.  
KAD 7 st.  
Delegerad läkemedelshantering 46 st.  
Team söder; 
Inskrivna 16 st.  
PK 5 st.  
KAD 13 st.  
Dosettdelning 20 st.  
Delegerad läkemedelshantering 44 st. 
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Team norra; 
Inskrivna 20 st. 
PK 8 st.  
KAD 7 st.  
Dosettdelningar 15 st.  
Delegerad läkemedelshantering 75 st 

Redovisning av registrering av riskfaktorer för vårdrelaterade infektioner 
görs på specifik blankett. 
Se denna.  
Redovisning av gjord självskattning gällande basala hygienrutiner görs 
nedan; 
Under 4 ggr/år genomförs självskattning gällande basala hygienrutiner, 
stickkontroller görs runt om i verksamheten.  
Det finns en god efterlevnad av de basala hygienrutiner som finns inom den 
kommunala hälso- och sjukvården. Vad som fortfarande är svårt att hantera är 
att det alltid ska användas handsprit före vårdtagarnära arbete. Denna punkt 
fallerar fortfarande inom verksamheten.  

Redovisning av genomförda och beviljade larm: 

Under 2018 har 54 personer beviljats individuella larm. 
Dessa personer har varit i ålder 27-109 år  

 

Maj-Britt Bertholdsson 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska  
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Ludvika kommun 

Hemsida 
www.ludvika.se 

E-post 
vard.omsorg@ludvika.se 

Organisationsnr 
212000-2270 

Postadress 
771 82 Ludvika 

Besöksadress 
Biskopsvägen 10 
771 51 Ludvika 

Telefon 
0240-860 00 

Fax 
0240-868 99 

Bankgiro 
467-5088 

 

 

Vård- och omsorgsförvaltningen 
Maj-Britt Bertholdsson 

 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-01-03 

 
Von 2018/113 

 
 

 
 

Redovisning av riskfaktorer för vårdrelaterad 
infektion, fall utan skador och delegeringar år 2018 
inom vård- och omsorgsförvaltningen 
Mätning/statistik av riskfaktorer för vårdrelaterade infektioner sker som ett led 
i att förebygga vårdskador, mätning sker 4ggr /år 
Risken för att vårdskador ska uppkomma ska minimeras. 
Vårdskador, som infektioner m.m, kan uppkomma då patienterna är 
kateterbärare, har bensår/sår, matas med sond. 

Urinvägsinfektion (UVI)         Vecka 8 (21) 35 (49) 
 
 

 

 

 

Kateter          Vecka 8 (21) 35 (49) 
  
  
 
 

Sår         Vecka 8 (21) 35 (49) 
  
  
 
 
 

Lunginflammation   
Antal patienter med lunginflammation 

 

Sondmatning  
Antal patienter med sondmatning 
 

 

Antal 
10 (6) 4 (2) 

Diagnos 
med u-
odling 
3 (3) 1 (2) 

Diagnos 
med u-sticka 
 
7 (3) 3 (0)  

Antal 
antibiotika-
behandlade  
3 (5) 4 (2) 

Esbl  
0 (3) 2 (4) 

Mrsa 
0 (0) 0 (0) 

Totala antalet vårdtagare 
med kvarliggande kateter 
(KAD) 
30 (30) 40 (18) 

Totalt antalet vårdtagare 
med suprapubiskateter 
 
 4 (2) 3 (1) 

Antal trycksår 
7 (7) 15 (10) 

Antal antibiotika-
behandlade 
2 (1) 1 (0) 

Är sårodling 
tagen  
1 (0) 1 (0) 

Bensår 
5 (10) 15 (3) 

Antal antibiotika-
behandlade 
3 (1) 2 (0) 

Är sårodling 
tagen 
0 (2) 0 (0) 

8 21 35 49 

0 0 0 1 

8 21 35 49 

0 0 1 0 
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Syrgasbehandling    
Antal patienter med syrgasbehandling  
 

Colostomi     
Antal patienter med colostomi 

  

Urostomi     
Antal patienter med urostomi 

 

Diarré     
- förorsakad av virus eller bakterie       

Antal patienter med diarré: 

Har prov tagits: 1, provet visade på clostridium  

Har personal smittats:                                        Antal   

 

Fall utan skador 
 
 

 Delegeringar 
Antal delegeringar:  
 

 
 

 

 

 

 

8 21 35 49 

1 1 2 1 

8 21 35 49 

2 3 4 1 

8 21 35 49 

0 1 2 0 

8 21 35 49 

4 0 0 0 

1 0 0 0 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-01-28 

 
      

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Redovisning av Väntjänstens uppdrag 2018. 
 
 
 
I Ludvika kommuns Väntjänst är ca 20 frivilliga medarbetare verksamma 
från Röda Korset, SPF och PRO. Verksamheten har telefonmottagning 2 
förmiddagar i veckan. Under året har 2 nya medarbetare tillkommit.  
 
Under året har följande uppdrag utförts: 
 
69 ledsagningar till vårdcentraler, sjukhus och sjukgymnastik i Ludvika 
 
27 ledsagningar till vårdcentraler, sjukhus och sjukgymnastik i Falun 
 
26 ledsagningar till tandläkare. 
 
0 ledsagning till fotvård 
 
17 besök, promenader eller andra sociala aktiviteter. 
  
8 tillfällen med övrig aktivitet 
 
196 tim telefonpassning (98 tillfällen) 
 
Totalt har 147 uppdrag utförts med en sammanlagd tid på 606,5 timmar.  
 
 
Utöver detta har 117 återkommande aktiviteter genomförts 
 
 
 
 

Margareta Karlsson 
Förvaltningschef 
Vård-och omsorgsförvaltningen  
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Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
1(2) 

2019-02-04 
 
 

  
 
 

§ 5  Dnr 2017/347 

 

Svar på motion - Traineeprogram för chefsförsörjning i 
Ludvika kommun 

Beslut 
1. Fullmäktige anser att förslaget är tillgodosett då medverkan i ett 

aspirantprogram redan planeras. 

2. Fullmäktige anser att kommunstyrelsen uppdrag ”att undersöka 
möjligheterna till ett traineeprogram i samarbete med en eller flera 
kommuner i regionen” är verkställd i och med den planerade medverkan i 
det kommungemensamma aspirantprogrammet. 

3. Fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att beakta kostnaderna för 
aspirantprogrammet i det fortsatta budgetarbetet.  

Beskrivning av ärendet 
Lotta Wedman (MP) föreslår i motion daterad 21 juni 2017 att Ludvika 
kommun inför ett traineeprogram för blivande chefer med motiveringen att ett 
sådant program skulle öka möjligheterna att tillgodose behovet av framtida 
chefsrekryteringar. 

Motionen om ett traineeprogram är likt det uppdrag som kommunstyrelsens 
förvaltning tidigare fått av fullmäktige den 28 oktober 2010 § 188, att undersöka 
möjligheten till ett traineeprogram i samarbete med en eller flera kommuner i 
regionen. 

Ludvika kommun har medverkat i framtagandet av ett kommungemensamt 
aspirantprogram för potentiella chefer och planerar att delta i kommande 
utbildningsomgång. Aspirantprogrammet syftar till att fånga upp medarbetare 
med förutsättningar och intresse för ett chefsjobb och stärka 
chefsförsörjningen med interna kandidater. Deltagande garanterar ingen 
chefstjänst men medarbetaren ingår i en intressepool. Aspirantprogrammet 
administreras av Falu kommun och ett flertal dalakommuner har medarbetare 
som går programmet. Utbildningstiden sträcker sig över 1 år och kostnaden 
2016 var 56 tkr per deltagare. 

Ludvika kommun planerar att medverka i kommande utbildningsomgång, det 
vill säga 2019 eller 2020 beroende på beslut från programmets styrgrupp om när 
nästa utbildningsomgång startas. 
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Tidigare beslut i ärendet 
Kommunstyrelsen den 22 januari 2019 § 17. 
Arbetsutskottet den 8 januari 2019 § 12. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 4 oktober 2018.  
2. Motion om traineeprogram för chefsförsörjning i Ludvika kommun, KS 

2017/319, daterad 21 juni 2017. 
3. Fullmäktige den 28 oktober 2010 § 188, om Motion om kommunalt 

traineeprogram för rekrytering av kommunala chefer i Ludvika kommun 
2008/1334. 

4. Projektplan aspirantprogram 2016 version 161103 

Behandling 
Mikael Hjort (MP) yrkar bifall till motionen. 

Leif Pettersson (S), Hans Gleimar (C), HåGe Persson (M) och Jonas Wide 
(KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att fullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  

______ 
 

Beslut skickas till 
Motionären  
Personalenheten för verkställighet 
Samtliga nämnder och förvaltningar 
Akten 
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