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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(3)

2019-06-12

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 32 Dnr 2019/3

Budgetuppföljning 2019

Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna 

budgetuppföljningen för perioden januari-maj 2019

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

3. Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att till 
nämnden i september redovisa pågående och genomförda åtgärder samt 
redovisa ytterligare förslag till åtgärder med konsekvensbeskrivningar

Beskrivning av ärendet

Resultat
I redovisningen för perioden januari-maj visar förvaltningen ett redovisat 
underskott på netto 20 514 tkr. Resultat exkl personalskuld 11 517 tkr.

Intäkter
Periodens intäkter visar ett plus mot budget på 3 740 tkr. I redovisningen finns 
assistansersättning från försäkringskassan med som intäkt. Även avgifter och 
taxor för maj månad är med i redovisningen. 

Kostnader
Periodens kostnader överskrider budget med 24 254 tkr. Överskridandet finns i 
sin helhet inom lönekostnader med 21 081 tkr och kostnader för sjuksköterskor 
från bemanningsföretag motsvarande 3 173 tkr. För perioden januari till maj är 
det redovisat en kostnad på 8 997 tkr avseende personalskuldförändringen.  
Underskottet har några huvudförklaringar: dels förseningar i arbetet med att 
återställa bemanningen till tidigare nivå efter förra årets stimulansbidrag, dels 
oväntat höga kostnader kopplade till jul- och nyårshelgen som föll ut på januari- 
och februarilönen (semesteruttag, vikarier och storhelgstillägg) och dels de 
upplupna lönerna till följd av förändringar i personalskulden till de anställda. 
Behov av att hyra sjuksköterskor från bemanningsföretag istället för att lyckas 
rekrytera egna påverkar fortsatt underskott. 
Trots att kostnaderna under perioden januari till april bromsades upp så 
försämrades lönekostnaderna rejält då löneökningarna för det stora kollektivet 
betalades ut från maj månad. Det visades sig att förvaltningen inte förberett sig 
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          2(3)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

under 2018 med tillräckliga åtgärder för att anpassa verksamheten till den 
budget som skulle gälla under 2019. 

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

Prognos för helåret
Kostnaderna under perioden januari till april bromsades upp men sedan 
utbetalades årets löneökningar under maj månad för det stora kollektivet, vilket 
försämrar prognosen drastiskt inför årets slut. Beräknad negativ avvikelse på 
26 500 tkr.
Det visade sig att förvaltningen inte förberett sig under 2018 med tillräckliga 
åtgärder för att anpassa verksamheten till den budget som skulle gälla under 
2019. Ytterligare åtgärder förutom tidigare beslutade strukturplansåtgärder förra 
året hade krävts för att klara prisförändringar inkl löneuppräkningar redan inför 
början av året.
Enhetschefernas nu planerade ytterligare bemanningsoptimering beräknas ge 
effekt för återstående månader av året med totalt 4 838 tkr. Intäkterna för 
helåret beräknas ge ett plus på 3 440 tkr. Utöver detta förbättras årets resultat 
med personalskulden på 8 997 tkr om den går helt mot noll vid årets slut. 

Åtgärder
Förvaltningen har inlett ett åtgärdsarbete för att komma i budget i balans.

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

Nulägesbedömningen är att ytterligare åtgärder utöver bemanningsoptimering 
måste vidtas men att det är näst intill omöjligt att klara att planera och 
genomföra detta under återstående månader.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad den 11 juni 2019.

Behandling
Arbetsutskottet ajournerar sig 10 minuter.

Åsa Bergkvist (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Åsa Bergkvist (S) yrkar på följande tilläggs punkt:
Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att till nämnden i 
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          3(3)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

september redovisa pågående och genomförda åtgärder samt redovisa 
ytterligare förslag till åtgärder med konsekvensbeskrivningar.

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar enligt förvaltningens 
förslag med Åsa Bergkvists tilläggsyrkande.

______

Beslut skickas till
Vård- och omsorgsnämnden
Akt
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TJÄNSTESKRIVELSE
Sida

1(2)
Datum

2019-06-11 VON 2019/3

Vård- och omsorgsförvaltningen

Vård- och omsorgsnämnden

Budgetuppföljning januari-maj 2019

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

budgetuppföljningen för perioden januari-maj 2019.

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

Beskrivning av ärendet

Resultat

I redovisningen för perioden januari-maj visar förvaltningen ett redovisat 
underskott på netto 20 514 tkr. Resultat exkl personalskuld 11 517 tkr.

Intäkter

Periodens intäkter visar ett plus mot budget på 3 740 tkr. I redovisningen finns 
assistansersättning från försäkringskassan med som intäkt. Även avgifter och 
taxor för maj månad är med i redovisningen. 

Kostnader

Periodens kostnader överskrider budget med 24 254 tkr. Överskridandet finns i 
sin helhet inom lönekostnader med 20 323 tkr och kostnader för sjuksköterskor 
från bemanningsföretag motsvarande 3 173 tkr. För perioden januari till maj är 
det redovisat en kostnad på 8 997 tkr avseende personalskuldförändringen.  
Underskottet har några huvudförklaringar: dels förseningar i arbetet med att 
återställa bemanningen till tidigare nivå efter förra årets stimulansbidrag, dels 
hoväntat höga kostnader kopplade till jul- och nyårshelgen som föll ut på 
januari- och februarilönen (semesteruttag, vikarier och storhelgstillägg) och dels 
de upplupna lönerna till följd av förändringar i personalskulden till de anställda. 
Behov av att hyra sjuksköterskor från bemanningsföretag istället för att lyckas 
rekrytera egna påverkar fortsatt underskott. 
Trots att kostnaderna under perioden januari till april bromsades upp så 
försämrades lönekostnaderna rejält då löneökningarna för det stora kollektivet 
betalades ut från maj månad. Det visades sig att förvaltningen inte förberett sig 
under 2018 med tillräckliga åtgärder för att anpassa verksamheten till den 
budget som skulle gälla under 2019. 
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Ludvika kommun
Datum

2019-06-11
     

VON 2019/3

Sida

2(2)

Investeringar

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

Prognos för helåret

Kostnaderna under perioden januari till april bromsades upp men sedan 
utbetalades årets löneökningar under maj månad för det stora kollektivet, vilket 
försämrar prognosen drastiskt inför årets slut. Beräknad negativ avvikelse på 
26 500 tkr.
Det visade sig att förvaltningen inte förberett sig under 2018 med tillräckliga 
åtgärder för att anpassa verksamheten till den budget som skulle gälla under 
2019. Ytterligare åtgärder förutom tidigare beslutade strukturplansåtgärder förra 
året hade krävts för att klara prisförändringar inkl löneuppräkningar redan inför 
början av året.
Enhetschefernas nu planerade ytterligare bemanningsoptimering beräknas ge 
effekt för återstående månader av året med totalt 4 838 tkr. Intäkterna för 
helåret beräknas ge ett plus på 3 440 tkr. Utöver detta förbättras årets resultat 
med personalskulden på 8 997 tkr om den går helt mot noll vid årets slut. 

Åtgärder

Förvaltningen har inlett ett åtgärdsarbete för att komma i budget i balans.

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

Nulägesbedömningen är att ytterligare åtgärder utöver bemanningsoptimering 
måste vidtas men att det är näst intill omöjligt att klara att planera och 
genomföra detta under återstående månader.

Cecilia Vestergaard
Tf Förvaltningschef
Förvaltningschef

Beslut skickas till
Akt
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T Holm 2019-06-19

Utfall jan-maj 2019, belopp i kr, Vård och omsorg inkl Kostenheten
Årsbudget Driftbudget Utfall Avvikelse Utfall inkl personalskuld

periodiserad Avvikelse
Text Jan 19- Dec 19 Jan 19 - Maj 19 Jan 19 - Maj 19 Jan 19 - Maj 19
Externa intäkter -62 426 000 -25 908 000 -29 473 736 3 565 736 3 565 736
Interna intäkter -1 704 000 -719 000 -893 136 174 136 174 136
Intäkter totalt -64 130 000 -26 627 000 -30 366 872 3 739 872 3 739 872

Personalkostn 467 517 000 184 969 000 196 294 224 -11 325 224 -20 323 224
Lokalhyra 43 136 000 17 990 000 17 781 149 208 851 17 781 149
Kapitalkostnader 1 282 000 454 000 562 375 -108 375 562 375
Övriga kostnader 126 095 000 53 191 000 57 222 005 -4 031 005 57 222 005
Kostnader totalt 638 030 000 256 604 000 271 859 753 -15 255 753 55 242 305

RESULTAT 573 900 000 229 977 000 241 492 881 -11 515 881  -20 513 881 

Utfall jan-maj 2019, belopp i kr, Vård och omsorg exkl Kostenheten
Årsbudget Driftbudget Utfall Avvikelse Utfall inkl personalskuld

periodiserad Avvikelse
Text Jan 19- Dec 19 Jan 19 - Maj 19 Jan 19 - Maj 19 Jan 19 - Maj 19
Externa intäkter -53 517 000 -22 295 000 -26 430 523 4 135 523 4 135 523
Interna intäkter -1 704 000 -719 000 -849 650 130 650 130 650
Intäkter totalt -55 221 000 -23 014 000 -27 280 173 4 266 173 4 266 173

Personalkostnader 429 663 000 169 364 000 181 231 799 -11 867 799 -19 914 799
Lokalhyra 34 492 000 14 372 000 14 309 509 62 491 17 781 149
Kapitalkostnader 1 257 000 443 000 543 589 -100 589 562 375
Övriga kostnader 98 402 000 41 490 000 46 247 956 -4 757 956 57 222 005
Kostnader totalt 563 814 000 225 669 000 242 332 853 -16 663 853 55 650 730

RESULTAT 508 593 000 202 655 000 215 052 680 -12 397 680  -20 444 680 

Utfall jan-maj 2019, belopp i kr, Vård och omsorg Kostenheten
Årsbudget Driftbudget Utfall Avvikelse Utfall inkl personalskuld

periodiserad Avvikelse
Text Jan 19- Dec 19 Jan 19 - Maj 19 Jan 19 - Maj 19 Jan 19 - Maj 19
Externa intäkter -8 909 000 -3 613 000 -3 043 214 -569 786 -569 786
Interna intäkter -43 486 43 486 43 486
Intäkter totalt -8 909 000 -3 613 000 -3 086 700 -526 300 -526 300

Personalkostnader 37 854 000 15 605 000 15 063 425 541 575 -408 425
Lokalhyra 8 644 000 3 618 000 3 471 640 146 360 146 360
Kapitalkostnader 25 000 11 000 18 786 -7 786 -7 786
Övriga kostnader 27 693 000 11 701 000 10 974 049 726 951 726 951
Kostnader totalt 74 216 000 30 935 000 29 527 900 1 407 100 457 100

RESULTAT 65 307 000 27 322 000 26 441 200 880 800 -69 200 
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T Holm 2019-06-19

Utfall maj 2019, belopp i kr, Vård och omsorg inkl Kostenheten
Årsbudget Driftbudget Utfall Avvikelse Utfall inkl personalskuld

periodiserad Avvikelse
Text Jan 19- Dec 19 Maj 19 -Maj 19 Maj 19 -Maj 19 Jan 19 - Maj 19
Externa intäkter -62 426 000 -5 174 000 -5 087 464 -86 536 -86 536
Interna intäkter -1 704 000 -140 000 -182 584 42 584 42 584
Intäkter totalt -64 130 000 -5 314 000 -5 270 048 -43 952 -43 952

Personalkostn 467 517 000 38 515 000 40 279 394 -1 764 394 -3 651 394
Lokalhyra 43 136 000 3 587 000 3 611 851 -24 851 -24 851
Kapitalkostnader 1 070 000 88 000 112 232 -24 232 -24 232
Övriga kostnader 126 307 000 10 349 000 12 099 419 -1 750 419 -1 750 419
Kostnader totalt 638 030 000 52 539 000 56 102 896 -3 563 896 -5 450 896

RESULTAT 573 900 000 47 225 000 50 832 848 -3 607 848  -5 494 848 

Utfall maj 2019, belopp i kr, Vård och omsorg exkl Kostenheten
Årsbudget Driftbudget Utfall Avvikelse Utfall inkl personalskuld

periodiserad Avvikelse
Text Jan 19- Dec 19 Maj 19 -Maj 19 Maj 19 -Maj 19 Jan 19 - Maj 19
Externa intäkter -53 517 000 -4 454 000 -4 965 314 511 314 511 314
Interna intäkter -1 704 000 -140 000 -176 389 36 389 36 389
Intäkter totalt -55 221 000 -4 594 000 -5 141 703 547 703 547 703

Personalkostnader 429 663 000 35 342 000 37 187 414 -1 845 414 -3 489 414
Lokalhyra 34 492 000 2 871 000 2 917 603 -46 603 -46 603
Kapitalkostnader 1 045 000 86 000 108 485 -22 485 -22 485
Övriga kostnader 98 614 000 8 141 000 9 853 795 -1 712 795 -1 712 795
Kostnader totalt 563 814 000 46 440 000 50 067 297 -3 627 297 -5 271 297

RESULTAT 508 593 000 41 846 000 44 925 594 -3 079 594  -4 723 594 

Utfall maj 2019, belopp i kr, Vård och omsorg Kostenheten
Årsbudget Driftbudget Utfall Avvikelse Utfall inkl personalskuld

periodiserad Avvikelse
Text Jan 19- Dec 19 Maj 19 -Maj 19 Maj 19 -Maj 19 Jan 19 - Maj 19
Externa intäkter -8 909 000 -720 000 -122 149 -597 851 -597 851
Interna intäkter 0 0 -6 195 6 195 6 195
Intäkter totalt -8 909 000 -720 000 -128 344 -591 656 -591 656

Personalkostnader 37 854 000 3 173 000 3 334 980 -161 980 -403 980
Lokalhyra 8 644 000 716 000 694 248 21 752 21 752
Kapitalkostnader 25 000 2 000 3 748 -1 748 -1 748
Övriga kostnader 27 693 000 2 208 000 2 245 624 -37 624 -37 624
Kostnader totalt 74 216 000 6 099 000 6 278 600 -179 600 -421 600

RESULTAT 65 307 000 5 379 000 6 150 256 -771 256  -1 013 256 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-06-12

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 33 Dnr 2019/10

Val till tillgänglighetsrådet

Arbetsutskottets förslag till beslut
Lämnas öppen till vård- och omsorgsnämndens sammanträde

Beskrivning av ärendet
Ludvika kommuns fullmäktige har antog nytt reglemente för Ludvika kommuns 
tillgänglighetsråd, daterat den 1 mars 2019. Reglementet ersätter nuvarande 
reglemente för kommunala handikapprådet, antaget den 22 augusti 2011 § 231 
med tilläggsändringar beslutade den 24 september 2012 § 187 från och med den 
1 augusti 2019. Fullmäktige beslutade även att entlediga rådets nuvarande 
ledamöter och ersättare och att nya ledamöter tillsätts enligt det nya 
reglementet. 

______

Beslut skickas till
Vård- och omsorgsnämnden
Valda
Förtroendemannaregistret
Personalenheten
Akt
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-06-12

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 34 Dnr 2019/2

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

Arbetsutskottets förslag till  beslut
Vård- och omsorgsnämnden tar del av och godkänner förvaltningens rapport 
och översänder rapporten till kommunfullmäktige för kännedom.

Beskrivning av ärendet
Sedan den 1 juli 2006 gäller bestämmelser i socialtjänstlagen och lagen om stöd 
och service, LSS, vilket syftar till att stärka rättssäkerheten för den enskilda som 
beviljats bistånd. Bestämmelserna avser:

 Rapporteringsskyldighet när en kommun inte verkställer sitt eget 
gynnande beslut om bistånds till Inspektionen för vård och omsorg, 
IVO.

 Särskild avgift (sanktionsavgift) när en kommun inte verkställer sitt eget 
gynnande beslut inom skälig tid (3 månader).

 Utökade möjligheter för kommunala revisorer att granska ärenden som 
rör myndighetsutövning mot enskild, när det gäller hur vård- och 
omsorgsnämnden verkställer sina egna gynnande beslut.

 Ansvarig nämnd och kommunfullmäktige ska underrättas om antal 
gynnande beslut som inte verkställs inom skälig tid.

Varje kvartal rapporterar vård- och omsorgsförvaltningen till IVO vilka 
gynnande beslut som inte verkställts inom skälig tid.

Varje månad lämnas statistikrapport till vård- och omsorgsnämnden och 
kommunfullmäktige över hur många gynnande beslut som inte har verkställts 
inom tre månader. 

Statistikrapporten beskriver vilken typ av bistånd som besluten gäller, antal 
beslut som inte verkställts inom tre månader samt hur lång tid det har gått från 
dagen för respektive beslut. Rapporteringen sker en gång varje månad och 
upprepas till dess att beslutet är verkställt. Ett beslut är verkställt när den 
enskilde tillhandahålls den beviljade insatsen. 
Denna rapport avser de uppgifter som fanns tillgängliga den 31 maj 2019.

Statistikrapport den 31 maj 2019
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          2(2)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

4 2 2 4

 Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader.

Beslut om Antal
LSS – gruppbostad 3

Äldreboende – demens 1

Antal dagar från dagen för respektive beslut till rapporteringstillfälle samt orsak till beslut som 
inte verkställts.

Beslut om Besluts-
datum

Antal
 dagar

Kvinna
eller 
man

Tackat nej till
erbjuden plats (1)
Resursbrist (2)
Annat (3)

LSS – 
gruppbostad

2018-06-15  353 M 1

LSS – 
gruppbostad

2018-08-23  284 M 1

LSS – 
gruppbostad

2018-10-04  242 K 1

Äldreboende – 
demens

2019-03-04    88 K 1

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad den 3 juni 2019.

______

Beslut skickas till
Vård- och omsorgsnämnden
Akt
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TJÄNSTESKRIVELSE
Sida

1(2)
Datum

2019-06-03
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 maj 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. 

Statistikrapporten beskriver vilken typ av bistånd som besluten gäller, antal 
beslut som inte verkställts inom tre månader samt hur lång tid det har gått från 
dagen för respektive beslut. Rapporteringen sker en gång varje månad och 
upprepas till dess att beslutet är verkställt. Ett beslut är verkställt när den 
enskilde tillhandahålls den beviljade insatsen. 
Denna rapport avser de uppgifter som fanns tillgängliga den 31 maj 2019.
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Ludvika kommun
Datum

2019-04-01
Diarienummer

VON 2019/2
Sida

2(2)

Statistikrapport den 31 maj 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

4 2 2 4

 Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader.

Beslut om Antal
LSS – gruppbostad 3

Äldreboende – demens 1

Antal dagar från dagen för respektive beslut till rapporteringstillfälle samt orsak till beslut som 
inte verkställts.

Beslut om Besluts-
datum

Antal
 dagar

Kvinna
eller 
man

Tackat nej till
erbjuden plats (1)
Resursbrist (2)
Annat (3)

LSS – 
gruppbostad

2018-06-15  353 M 1

LSS – 
gruppbostad

2018-08-23  284 M 1

LSS – 
gruppbostad

2018-10-04  242 K 1

Äldreboende – 
demens

2019-03-04    88 K

Eva Björsland
Förvaltningschef

Cathrine Flodström Backlund
Verksamhetsutvecklare

Beslut skickas till
Kommunfullmäktige
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-06-12

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 35 Dnr 2019/92

Sjukfrånvaro 2019

Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen för april 2019

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

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad den 22 maj 2019.

______

Beslut skickas till
Vård- och omsorgsnämnden
Akt
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TJÄNSTESKRIVELSE
Sida

1(1)
Datum

2019-05-22
Diarienummer

VON  2019/92

Vård- och omsorgsförvaltningen  

Vård- och omsorgsnämnden

Månadsrapport om sjukfrånvaron för vård- och 
omsorgsförvaltningen april 2019 

Förvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen för april 2019.

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

Eva Björsland
Förvaltningschef

Bilagor
1. Diagram för april 2019.

Beslut skickas till
Akt
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2019-06-19Sida 1
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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
PlusGiro

12 45 30-7

     

Vård- och omsorgsförvaltningen

Information från förvaltningen
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Ludvika kommun
Hemsida

www.ludvika.se
E-post

vard.omsorg@ludvika.se
Organisationsnr
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Postadress

771 82 Ludvika
Besöksadress

Biskopsvägen 10
771 51 Ludvika
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0240-860 00
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Bankgiro

467-5088
PlusGiro

12 45 30-7

     

Vård- och omsorgsförvaltningen

Information från nämndens ordförande
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Vård- och omsorgsförvaltningen 
Åsa Engberg, 0240- 86685 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-04-24 

Diarienummer 
VON  2019/7 

  

 
 
 

Vård- och omsorgsnämnden 

 

Redovisning av  meddelanden  

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelandena. 

1. VON 2019/118 
Patientnämndens protokoll 2019-04-09 § 22-39.  

2. VON 2019/107 
Hjälpmedelsnämnden Dalarna 2019-05-16 protokoll § 22-29 

3. VON 2019/210 
§ 80 KF 2019-06-03 Beviljande av ansvarsfrihet för vård- och 
omsorgsnämnden  

4. VON 2019/128  
§ 89 KF 2019-06-03 Budget 2020 för Ludvika kommun 

5. VON 2019/120 
§ 96 Beslut KF 2019-06-03 Överföring av samhällsbetalda resor från 
kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden 

6. VON 2018/267 
Dom från förvaltningsrätten, avslag på överklagan  

7. VON 2019/141 
Dom från förvaltningsrätten, avslag på överklagan. 

Beslut skickas till 
Akt  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
1(1) 

2019-06-03 
 
 

  
 
 

§ 80  Dnr  Dnr. 

 

Beviljande av ansvarsfrihet för vård- och 
omsorgsnämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beviljar vård- och omsorgsnämnden och förtroendevalda i 
detta organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

Jäv 
Följande personer deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv: 

− Åsa Bergkvist (S) 
− Lars Handegard (V) 
− Leif Lindgren (C) 
− Karin V Johnsson, Torbjörn Tomtlund och Linda Kardell Broman 

samtliga (M) 
− Fredrik Trygg och Mari Karlsson Björk båda (SD) 

Beskrivning av ärendet 

Revisorerna har lämnat en revisionsberättelse, daterad april 2019, till 
kommunfullmäktige avseende verksamhetsåret 2018.  

Revisorerna tillstyrker att vård- och omsorgsnämnden och förtroendevalda i 
detta organ beviljas ansvarsfrihet. 

Fullmäktiges beredning för ansvarsprövningen tillstyrker att vård- och 
omsorgsnämnden och förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Vård- och omsorgsnämnden 
Akten 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
1(7) 

2019-06-03 
 
 

  
 
 

§ 89  Dnr 2019/247 

 

Budget 2020 för Ludvika kommun 
Nämnder och styrelser samt kommunrevisionen har lämnat in förslag till 
budget för 2020 per ramområde. Gruppledare för partier som inte är 
representerade i arbetsutskottet har adjungerats till budgetberedningarna.  

Vid budgetberedningen den 10 maj redovisades de uppdrag som 
budgetberedningen gav kommunchefen vid sammanträde den 26 april.  

Kommunstyrelsen behandlade budgeten den 28 maj 2019 § 140. 

MBL-förhandling enligt § 11 har ägt rum den 29 maj 2019. 

Allmän budgetdebatt 
Fullmäktiges möte inleds med en allmän budgetdebatt. I denna deltar: 

− Leif Pettersson (S)  
− HåGe Persson (M)  
− Roland Johansson (SD)  
− Lars Handegard (V) 
− Hans Gleimar (C)  
− Åsa Wikberg (MP) 
− Bodil Sundquist (KD)  
− Carita Holmgren (L)  
− Benny Rosengren (SD)  
− Sten G Johansson (V) 
− Ivan Eriksson (S)  

Beslut 
Fullmäktige beslutar enligt punkterna 1-8 

Beslut 1 
Skattesatsen för 2020 fastställs till 22,07. 

Behandling 

Yrkanden 
− Roland Johansson (SD), Lars Handegard (V), Åsa Wikberg (MP), Hans 

Gleimar (C), Leif Pettersson (S), HåGe Persson (M), Carita Holmgren (L) 
samt Bodil Sundquist (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

48



 
 
      

 
      

 
2(7) 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Beslut 2 
Fördelning av driftsramar för nämnderna enligt bifogad sammanställning 
fastställs, binds per nämnd förutom social- och utbildningsnämnden som binds 
på en lägre nivå, bilaga 2. 

Deltar inte i beslutet 
Hans Gleimar, Sarah Hjälm och Leif Lindgren samtliga (C) deltar inte i beslutet. 

Behandling 

Yrkande 
− Leif Pettersson (S), HåGe Persson (M), Carita Holmgren (L) samt Bodil 

Sundquist (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

− Roland Johansson och Benny Rosengren (SD) yrkar bifall till SD förslag, 
bilaga 5. 

− Lars Handegard och Sten G Johansson båda (V) yrkar bifall till V förslag 
och avslag till kommunstyrelsens förslag, bilaga 5. 

− Åsa Wikberg (MP) yrkar bifall till MP förslag och avslag till 
kommunstyrelsens förslag, bilaga 5.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer de fyra förslagen mot varandra och finner att fullmäktige 
bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 3 
Fördelning av investeringsramar för nämnderna enligt bifogad sammanställning 
fastställs, binds inom respektive verksamhetsområde, bilaga 3.  

Deltar inte i beslutet 
Hans Gleimar, Sarah Hjälm och Leif Lindgren samtliga (C) deltar inte i beslutet. 

Behandling 

Yrkanden 
− Leif Pettersson och Ivan Eriksson båda (S), HåGe Persson (M), Carita 

Holmgren (L) samt Bodil Sundquist (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

− Roland Johansson och Benny Rosengren (SD) yrkar bifall till SD förslag, 
bilaga 6 b. 

− Lars Handegard och Sten G Johansson båda (V) yrkar bifall till V förslag, 
bilaga 6 c, och avslag till kommunstyrelsens förslag. 

− Åsa Wikberg (MP) yrkar bifall till MP förslag, bilaga 6 a och avslag till 
kommunstyrelsens förslag.  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer de fyra förslagen mot varandra och finner att fullmäktige 
bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 4 
Prioriterade projekt beslutas enligt bilaga 4.  

Deltar inte i beslutet 
Hans Gleimar, Sarah Hjälm och Leif Lindgren samtliga (C) deltar inte i beslutet. 

Reservation 
Roland Johansson och Benny Rosengren båda (SD) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för eget lagt förslag, bilaga 4 a. 

Behandling  

Yrkanden 
− Leif Pettersson (S), HåGe Persson (M), Carita Holmgren (L) och Bodil 

Sundquist (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

− Roland Johansson och Benny Rosengren båda (SD) yrkar bifall till eget lagt 
förslag på prioriterade projekt. 

− Åsa Wikberg (MP) och Lars Handegard (V) yrkar avslag till 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer de tre förslagen mot varandra och finner att fullmäktige 
bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 5 
Finansiellt mål för kommunen 2020 är att resultat efter finansnetto ska uppgå 
till minst 2 procent av skatteintäkter och generella bidrag. 

Behandling  

Yrkanden 
− Leif Pettersson (S), HåGe Persson (M), Carita Holmgren (L), Bodil 

Sundquist (KD), Hans Gleimar (C) samt Åsa Wikberg (MP) yrkar bifall till 
föreliggande förslag.  

− Lars Handegard (V) yrkar på att resultat efter finansnetto ska uppgå till 
minst 1 procent av skatteintäkter och generella bidrag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Lars Handegards förslag 
och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 6 
Kommunstyrelsen ges rätten att genomföra nyupplåning, dvs öka kommunens 
skulder med totalt 80 miljoner kronor.  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Deltar inte i beslutet 
Hans Gleimar, Sarah Hjälm och Leif Lindgren samtliga (C) deltar inte i beslutet. 

Behandling 

Yrkanden  
Leif Pettersson (S) meddelar att summan för nyupplåning ska vara 80 miljoner 
kronor. 

Leif Pettersson (S), HåGe Persson (M), Carita Holmgren (L) samt Bodil 
Sundquist (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 7 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att arbeta fram ett förslag för eventuell leasing 
av fordon kopplat till arbetet med kommunens bilpool. 

Behandling  

Yrkanden 
− Hans Gleimar (C), Leif Pettersson (S), HåGe Persson (M), Carita Holmgren 

(L) samt Bodil Sundquist (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 8 
Fastställande av resultat- och finansieringsbudget med plan för åren 2020-2022, 
bilaga 1. 

Behandling  

Yrkanden 
− Hans Gleimar (C), Leif Pettersson och Ivan Eriksson båda (S), HåGe 

Persson (M), Carita Holmgren (L) samt Bodil Sundquist (KD) yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag. 

− Roland Johansson och Benny Rosengren (SD) yrkar bifall till SD förslag, 
bilaga 5. 

− Åsa Wikberg (MP) yrkar bifall till MP förslag och avslag till 
kommunstyrelsens förslag, bilaga 5.  

− Lars Handegard och Sten G Johansson båda (V) yrkar bifall till V förslag 
och avslag till kommunstyrelsens förslag, bilaga 5.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer de fyra förslagen mot varandra och finner att fullmäktige 
bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Beskrivning av ärendet 
De ekonomiska förutsättningarna i kommunens budgetarbete för perioden 
2020-2022 har sin utgångspunkt i skatteprognoser och cirkulär från Sveriges 
kommuner och landsting. Den senaste prognosen har uppdaterats enligt 
cirkulär 19:006.  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Ludvika kommun budgeterar ett resultat för 2020 på 35,1 mnkr, vilket innebär 
2,0 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Jämfört med 2018 års 
resultat är det en förbättring med 13 mnkr. Resultatet 2021 och 2022 har 
budgeterats till 2,0 procent. För att uppnå målet får verksamhetens kostnader 
inte överstiga 98 procent av skatteintäkter och bidrag och enligt upprättad 
budget är nyckeltalet 97 procent för 2020 och för 2021 och 2022, 96 procent.  

Kommunens samlade investeringsvolym budgeteras under 2020 till 178 mnkr, 
varav taxefinansierad verksamhet 55 mnkr. För åren 2021-2022 budgeteras en 
investeringsvolym på 384,7 mnkr, varav taxefinansierad verksamhet 127,2 
mnkr. I beloppet ingår ej investeringar som kan komma att balanseras över från 
2019 års budget. Av de totala investeringarna 2020-2022 beräknas 17 procent 
investeras i fastigheter och 24 procent i infrastruktur. Investeringar i VA-
verksamhet beräknas till 32 procent. Självfinansieringsgraden beräknas 2020 till 
46 procent och då ej medräknat eventuell balansering från 2019 års 
investeringsvolym. Detta innebär att kommunen inte kan skattefinansiera 
investeringarna med årets resultat. För att nå 100 procent självfinansiering av 
investeringarna skulle kommunen behöva uppnå ett resultat på 131 mnkr vilket 
motsvarar 7,5 procent. Under 2019-2021 beräknas den genomsnittliga 
självfinansieringsgraden uppgå till 54 procent. 

Soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme, 
hur stor del av kommunens tillgångar som har finansierats med eget kapital. 
Kommunens soliditet inklusive pensionsförpliktelser beräknas enligt budgeten 
2020 till 15,2 procent (allt annat lika). I kommunens bokslut 2018 beräknades 
soliditeten inklusive pensionsförpliktelser till 12 procent. 

Skatteintäkter och statsbidrag utgör merparten av den finansiering som 
omfattar kommunens budget. Budgetramarna för 2020 fastställdes utifrån en 
befolkningsprognos på 27 200 invånare. Med detta befolkningstal som grund 
beräknades skatter och statsbidrag vid rambeslutet till 1 738 mnkr. Det kan 
jämföras mot de budgeterade driftskostnaderna exklusive pensionskostnader 
som uppgår till 1 684 mnkr.  

Kommunens skatteintäkter och generella bidrag beräknas öka med i snitt 2,1 
procent per år fram till och med 2021. Förväntade löneökningar, inflation samt 
volymökningar innebär att kommunen måste dämpa nettokostnadsnivån för att 
erhålla ett resultat enligt god ekonomisk hushållning.  

I kommunens driftsbudget ingår dessa förutsättningar: 

1. Fastställd budgetram för 2019. 

2. Uppräkning löner 2,1 procent generellt. (inkl ev löneglidning o särskilda 
satsningar). 

3. Uppräkning lokalhyror 1,0 procent. Eventuella förändringar av lokalytor 
ingår inte. 

4. Ingen uppräkning av övriga kostnader 2020. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

I kommunens budgetram ingår den beslutade strukturplan på 101,1 mnkr som 
kommunchef gavs i uppdrag att upprätta för att nå en ekonomi i balans 2019-
2021. 

Regeringen gjorde en satsning på kommuner och landsting under våren 2017 
med sammanlagt 10 miljarder, de s k välfärdsmiljarderna. Det belopp som 
aviserats preliminärt för Ludvika kommun 2020 enligt prognos 22,6 mnkr varav 
12,9 mnkr ingår som generellt statsbidrag utjämningsbidraget. År 2020 är också 
sista året som kommunen tilldelas dessa medel.  

Ekonomiska konsekvenser 
Enligt upprättad finansieringsbudget utifrån ett finansiellt mål om 2 procent 
överskott kommer kommunens likviditet att visa -96 mnkr. Kommunen har 
finansiell förmåga att finansiera 82 mnkr vid 2 procents överskott, dvs årets 
resultat plus avskrivningar. Därför rekommenderas att investeringarna minskas 
med 96 mnkr från 178 mnkr till 82 mnkr. 

Budget 2020 för Ludvika kommun behandlades vid kommunstyrelsen den 28 
maj 2019. Kommunstyrelsen beslutade enligt förvaltningens förslag och gav 
kommunchefen i uppdrag att till l fullmäktige lägga fram förslag till ny 
upplåning. 

 

Bilagor  
1. Resultatbudgetram 2020 beslut. 

2. Driftbudget 2020 beslut. 

3. Investeringsramar 2020-2024 beslut. 

4. Prioriterade investeringar 2020 beslut. 

4a. Prioriterade investeringar (SD) förslag. 

5. Partiernas förslag till driftbudget, resultatbudget och finansbudget. 

6a. Investeringsramar (MP) förslag. 

6b. Investeringsramar (SD) förslag. 

6c. Investeringsramar (V) förslag. 

Tidigare beslut i ärendet 
Kommunstyrelsen den 28 maj 2019 § 140. 

______ 

Beslut skickas till 
Samtliga nämnder och förvaltningar 
Ekonomienheten 
Kommunstyrelsen (kommunchef) för verkställighet 
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Kanslichef för kännedom 
Akten 
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Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
1(3) 

2019-06-03 
 
 

  
 
 

§ 96  Dnr 2019/63 

 

Överföring av samhällsbetalda resor från 
kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden 

Beslut 
1. Fullmäktige beslutar att ansvaret för samhällsbetalda resor och motsvarande 

budgetmedel överförs från kommunstyrelsen och social- och 
utbildningsnämnden till samhällsbyggnadsnämnden. 

2. Fullmäktige beslutar att överföringen genomförs årsskiftet 2019/2020.  

3. Fullmäktige beslutar att överföra 2.0 tjänster och motsvarande budgetmedel 
från kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden.  

4. Fullmäktige beslutar att överföra budgetmedel för samhällsbetalda resor 
från kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden för samhällsbetalda 
resor.  

5. Fullmäktige beslutar att i samhällsbyggnadsnämndens reglemente från och 
med 1 januari 2020 lägga till: 

Samhällsbetalda resor 
§ 5 

Nämnden ansvarar för planering/beställning av samhällsbetalda resor i 
samverkan med regionalt organ gällande skolskjutsar och övriga 
samhällsbetalda resor. 

§ 6  

Nämnden beslutar i skolskjutsfrågor enligt skollagen (2010:800) 10 kap. 
32-33 §§. 

6. Fullmäktige beslutar att i social-och utbildningsnämndens reglemente från 
och med 1 januari 2020 under § 1 tillföra:  

Från nämndens ansvar är det undantaget det ansvar som följer av 10 kap. 
32-33 §§. Detta ansvar ligger under samhällsbyggnadsnämnden. 

7. Fullmäktige beslutar att från kommunstyrelsens reglemente stryka § 19 
Styrelsen ansvarar för planering/beställning, egna eller i samverkan med 
regionalt organ för kollektivtrafik, skolskjutsar och andra samhällsbetalda 
resor”. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

8. Fullmäktige uppdrar till berörda nämnder att från och med 1 januari 2020 
uppdatera sina delegationsordningar. 

Beskrivning av ärendet 
Fram till 2012 var frågorna om kollektivtrafik separerade på tre olika nämnder. 
Sedan dess har den största delen av kollektivtrafiken hanterats på 
kommunstyrelsens förvaltning förutom färdtjänsten som lämnades över till 
dåvarande Region Dalarna i samband med omorganisationen 2012. Vård- och 
omsorgsnämnden har fortsatt att hantera ett fåtal reseformer motsvarande 1355 
tkr 2019 och social- och utbildningsnämnden har fortsatt att fatta beslut om 
skolskjuts. Övriga reseformer och kostnader har hanterats hos 
kommunstyrelseförvaltningens kanslienhet men från och med 1 januari 2018 är 
den allmänna kollektivtrafiken skatteväxlad vilket medförde att budgeten 
minskade från 44 mnkr 2017 till drygt 10 mnkr 2019. 

Ärendet har remitterats till berörda nämnder och samtliga har yttrat sig. 
Nämnderna är i sak positiva till samordningen, men samhällsbyggnadsnämnden 
framhåller att mer tid behövs för att närmare utreda överföringen och föreslår 
att den ska genomföras vid årsskiftet istället. Social- och utbildningsnämnden 
avstyrker förslaget att besluten ska flyttas från sin nämnd till 
samhällsbyggnadsnämnden, med hänvisning till att alla beslut som rör 
skolverksamhet bör vara samlade under nämnden.  

Enheten föreslår att de resor som hanteras av kommunstyrelseförvaltningens 
kanslienhet inklusive budget samt de två tjänstepersoner som arbetar med 
frågorna förs över till samhällsbyggnadsnämnden den 1 januari 2020. Även 
besluten om skolskjuts bör föras över från social- och utbildningsnämnden till 
samhällsbyggnadsnämnden. 

Enheten föreslår även ändringar i kommunstyrelsens, social- och 
utbildningsnämndens och samhällsbyggnadsnämndens reglementen, samt att 
fullmäktige noterar till nämnderna att utifrån beslut uppdatera sina 
delegationsordningar.    

Den ekonomiska prognosen för 2019 ger vid handen att samhällsbetalda resor 
kommer att kosta ca 1,3 mnkr mer än budgeterat. Den merkostnaden föreslås 
att kommunstyrelsen bör hantera. 

Risk- och konsekvensanalys pågår. 

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 7 maj 2019 och beslutade enligt 
förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 21 maj 2019 och noterade att det i 
tjänsteskrivelsen felaktigt står att överföringen ska ske den 1 juli 2019, rätt 
datum ska vara den 1 januari 2020, i övrigt beslutades enligt arbetsutskottets 
förslag.  
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Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 28 februari 

2019. 
2. Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden daterat 27 mars 2019. 
3. Yttrande från vård- och omsorgsnämnden daterat 27 mars 2019. 
4. Yttrande från social- och utbildningsnämnden daterat 3 april 2019. 

Tidigare beslut i ärendet 
Kommunstyrelsen den 21 maj 2019 § 121. 
Arbetsutskottet den 7 maj 2019 § 69. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Vård- och omsorgsnämnden för verkställighet 
Social- och utbildningsnämnden för verkställighet 
Samhällsbyggnadsnämnden för verkställighet 
Styrdokument 
Akten  
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Ludvika kommun
Hemsida
www.ludvika.se

E-post
info@ludvika.se

Organisationsnr
212000-2270

Postadress
771 82 Ludvika

Besöksadress
Dan Anderssons gata 1
771 31 Ludvika

Telefon
0240-860 00

Fax
0240-866 87

Bankgiro
467-5088

DELEGATIONSBESLUT
Sida

1(1)
Datum

2019-06-26
Diarienummer

VON 2019/6

Vård- och omsorgsförvaltningen
Åsa Engberg, 0240- 86685

Vård- och omsorgsnämnden

Redovisning av delegationsbeslut

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

Beskrivning av ärendet
1. Arbetsutskottet 
AU 2019-06-12 § 32-37
Enskilda ärenden § 2019-06-12 § 11-18

2. Biståndsbeslut
2019-05-01—2019-05-31

3. Förvaltningschef
Kurser

  - Nätverksträff MAS/MAR

4. Områdeschef 
- Fördelning av arbetsuppgifter inom arbetsmiljöområdet/retur

- Förordnanden

5. Områdeschefer och enhetschefer
Ledighetsansökan

- enskild angelägenhet

- tjänstledighet

- fackligt/politiskt förtroendeuppdrag

- önskad sysselsättningsgrad 

6. Övriga
 -     
7. Anställningsavtal
 - 160 st

8. Fonder
Inga aktuella 
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