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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-09-04

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 39 Dnr 2019/3

Budgetuppföljning juni och juli 2019

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

uppföljningen för perioden januari-juni 2019

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna budget-
uppföljningen för perioden januari-juli 2019

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

Beskrivning av ärendet

Budgetuppföljning januari - juni

Resultat
I redovisningen för perioden januari-juni visar förvaltningen ett redovisat 
underskott på netto 19 989 tkr. Resultat exkl personalskuld är ett underskott på 
13 526 tkr.

Intäkter
Periodens intäkter visar ett plus mot budget på 3 407 tkr. I redovisningen finns 
förväntad assistansersättning från försäkringskassan med som intäkt 
motsvarande ca 5 600 tkr. Även förväntade avgifter och taxor för juni månad är 
med i redovisningen. 

Kostnader
Periodens kostnader överskrider budget med 23 396 tkr. I redovisningen finns  
förväntade kostnader för externa placeringar på ca 1 800 tkr och 
assistansersättningens 20 första timmar till försäkringskassan på ca 2 900 tkr 
med. 
Överskridandet finns i sin helhet inom lönekostnader med 18 654 tkr och 
kostnader för sjuksköterskor från bemanningsföretag motsvarande 6 043 tkr. 
För perioden januari till juni är det redovisat en kostnad på 6 463 tkr avseende 
personalskuldförändringen.  
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          2(2)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Budgetuppföljning januari -  juli

Resultat juli
I redovisningen för perioden januari-juli visar förvaltningen ett redovisat 
underskott på netto 6 037 tkr. Resultat exkl personalskuld är ett underskott på 
11 976 tkr. För perioden januari till juli är det redovisat en positiv 
kostnadsförändring på 5 939 tkr avseende personalskuldförändringen.  

Intäkter juli
Periodens intäkter visar ett plus mot budget på 5 132 tkr. I redovisningen finns 
förväntad assistansersättning från försäkringskassan med som intäkt 
motsvarande ca 5 202 tkr. Även förväntade avgifter och taxor för juni månad är 
med i redovisningen. 

Kostnader juli
Periodens kostnader överskrider budget med 17 108 tkr. I redovisningen finns 
förväntade kostnader för externa placeringar på ca 902 tkr och 
assistansersättningens 20 förstatimmar till försäkringskassan på ca 2 900 tkr 
med. 
Överskridandet finns i sin helhet inom lönekostnader med 14 139 tkr och 
kostnader för sjuksköterskor från bemanningsföretag motsvarande 6 624 tkr. 
För perioden januari till juli är det redovisat en positiv kostnadsförändring på 5 
939 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 
under 2018 med tillräckliga åtgärder för att anpassa verksamheten till den 
budget som skulle gälla under 2019. 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad 2019-07-05

2. Tjänsteskrivelse daterad 2019-08-23

______

Beslut skickas till
Vård- och omsorgsnämnden
Akt
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TJÄNSTESKRIVELSE
Sida

1(3)
Datum

2019-07-05 VON 2019/3

Vård- och omsorgsförvaltningen

Vård- och omsorgsnämnden

Budgetuppföljning januari- juni 2019

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

budgetuppföljningen för perioden januari-juni 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-juni visar förvaltningen ett redovisat 
underskott på netto 19 989 tkr. Resultat exkl personalskuld är ett underskott på 
13 526 tkr.

Intäkter

Periodens intäkter visar ett plus mot budget på 3 407 tkr. I redovisningen finns 
förväntad assistansersättning från försäkringskassan med som intäkt 
motsvarande ca 5 600 tkr. Även förväntade avgifter och taxor för juni månad är 
med i redovisningen. 

Kostnader

Periodens kostnader överskrider budget med 23 396 tkr. I redovisningen finns  
förväntade kostnader för externa placeringar på ca 1 800 tkr och 
assistansersättningens 20 första timmar till försäkringskassan på ca 2 900 tkr 
med. 
Överskridandet finns i sin helhet inom lönekostnader med 18 654 tkr och 
kostnader för sjuksköterskor från bemanningsföretag motsvarande 6 043 tkr. 
För perioden januari till juni är det redovisat en kostnad på 6 463 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. 

8



Ludvika kommun
Datum

2019-07-05
     

VON 2019/3

Sida

2(3)

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. 

Investeringar

Under januari-juni har vi genomfört investeringar motsvarande 123tkr , 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. Se bifogad uträkning per 0531. Under hösten kommer nämnden 
kunna rekvirera statsbidrag för förstärkning inom äldreomsorgen motsvarande 
1 800 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 3 400 tkr. Utöver detta förbättras årets resultat 
med personalskulden på 6 400 tkr om den går helt mot noll vid årets slut. 
Enligt nulägets bedömning krävs ytterligare åtgärder för att nå en budget i 
balans.

Åtgärder för en budget i balans

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 en gemensam information om kommunens och förvaltningens 
mål och ekonomiska förutsättningar. Ekonomerna fick  i uppdrag att se över 
vilka utbildningsinsatser de kan erbjuda enhetscheferna som stöd i deras 
budgetarbete och analyser av resultat. Dessa utbildningsinsatser påbörjas i 
augusti och september.

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.
Vård- och omsorgsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag (VON 2019-06-
26 §56) att till nämnden i september redovisa genomförda och påbörjade 
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Datum

2019-07-05
     

VON 2019/3

Sida

3(3)

åtgärder samt redovisa ytterligare förslag till åtgärder som är konsekvens- 
beskrivna och kostnadsberäknade för att möjliggöra en budget i balans. 

Lägesbild

Vård och omsorgsnämnden har även gett förvaltningen i uppdrag.(VON 2019-
06-26 §56) att i kommande budgetuppföljningar särredovisa lägesbilden i 
strukturplansåtgärderna samt i de ytterligare åtgärderna för att uppnå en balans i 
budgeten. 

Lägesbilden presenteras från och med augusti månads budgetuppföljning.

Cecilia Vestergaard
Tf Förvaltningschef
Förvaltningschef

Bilaga 
1. Underlag för beräkning per 0531

Beslut skickas till
Akt
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T Holm 2019-09-13

Utfall jan-jun 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 - Jun 19 Jan 19 - Jun 19 Jan 19 - Jun 19
Externa intäkter -62 426 000 -31 082 000 -34 081 236 2 999 236 2 999 236
Interna intäkter -1 704 000 -859 000 -1 266 511 407 511 407 511
Intäkter totalt -64 130 000 -31 941 000 -35 347 747 3 406 747 3 406 747

Personalkostn 467 517 000 224 451 000 236 642 723 -12 191 723 -18 654 723
Lokalhyra 43 136 000 21 577 000 21 372 633 204 367 204 367
Kapitalkostnader 1 282 000 540 000 673 547 -133 547 -133 547
Övriga kostnader 126 095 000 63 846 000 68 657 881 -4 811 881 -4 811 881
Kostnader totalt 638 030 000 310 414 000 327 346 784 -16 932 784 -23 395 784

RESULTAT 573 900 000 278 473 000 291 999 037 -13 526 037  -19 989 037 

Utfall jan-jun 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 - Jun 19 Jan 19 - Jun 19 Jan 19 - Jun 19
Externa intäkter -53 517 000 -26 749 000 -30 371 263 3 622 263 3 622 263
Interna intäkter -1 704 000 -859 000 -1 211 696 352 696 352 696
Intäkter totalt -55 221 000 -27 608 000 -31 582 959 3 974 959 3 974 959

Personalkostnader 429 663 000 205 671 000 218 492 497 -12 821 497 -18 541 497
Lokalhyra 34 492 000 17 243 000 17 206 645 36 355 36 355
Kapitalkostnader 1 257 000 527 000 651 018 -124 018 -124 018
Övriga kostnader 98 402 000 49 635 000 55 725 419 -6 090 419 -6 090 419
Kostnader totalt 563 814 000 273 076 000 292 075 579 -18 999 579 -24 719 579

RESULTAT 508 593 000 245 468 000 260 492 620 -15 024 620  -20 744 620 

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

periodiserad Avvikelse
Text Jan 19- Dec 19 Jan 19 - Jun 19 Jan 19 - Jun 19 Jan 19 - Jun 19
Externa intäkter -8 909 000 -4 333 000 -3 709 973 -623 027 -623 027
Interna intäkter -54 815 54 815 54 815
Intäkter totalt -8 909 000 -4 333 000 -3 764 788 -568 212 -568 212

Personalkostnader 37 854 000 18 780 000 18 150 226 629 774 -113 226
Lokalhyra 8 644 000 4 334 000 4 165 988 168 012 168 012
Kapitalkostnader 25 000 13 000 22 529 -9 529 -9 529
Övriga kostnader 27 693 000 14 211 000 12 932 461 1 278 539 1 278 539
Kostnader totalt 74 216 000 37 338 000 35 271 204 2 066 796 1 323 796

RESULTAT 65 307 000 33 005 000 31 506 416 1 498 584 755 584
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T Holm 2019-09-13

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

periodiserad Avvikelse
Text Jan 19- Dec 19 Jun 19 -Jun 19 Jun 19 -Jun 19 Jun 19 -Jun 19
Externa intäkter -62 426 000 -5 174 000 -4 607 500 -566 500 -566 500
Interna intäkter -1 704 000 -140 000 -373 374 233 374 233 374
Intäkter totalt -64 130 000 -5 314 000 -4 980 874 -333 126 -333 126

Personalkostn 467 517 000 39 482 000 40 347 499 -865 499 1 668 501
Lokalhyra 43 136 000 3 587 000 3 591 484 -4 484 -4 484
Kapitalkostnader 1 070 000 86 000 111 172 -25 172 -25 172
Övriga kostnader 126 307 000 10 655 000 11 435 876 -780 876 -780 876
Kostnader totalt 638 030 000 53 810 000 55 486 031 -1 676 031 857 969

RESULTAT 573 900 000 48 496 000 50 505 157 -2 009 157  524 843

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

periodiserad Avvikelse
Text Jan 19- Dec 19 Jun 19 -Jun 19 Jun 19 -Jun 19 Jun 19 -Jun 19
Externa intäkter -53 517 000 -4 454 000 -3 940 740 -513 260 -513 260
Interna intäkter -1 704 000 -140 000 -362 046 222 046 222 046
Intäkter totalt -55 221 000 -4 594 000 -4 302 786 -291 214 -291 214

Personalkostnader 429 663 000 36 307 000 37 261 698 -954 698 1 373 302
Lokalhyra 34 492 000 2 871 000 2 897 136 -26 136 -26 136
Kapitalkostnader 1 045 000 84 000 107 429 -23 429 -23 429
Övriga kostnader 98 614 000 8 145 000 9 477 464 -1 332 464 -1 332 464
Kostnader totalt 563 814 000 47 407 000 49 743 727 -2 336 727 -8 727

RESULTAT 508 593 000 42 813 000 45 440 941 -2 627 941  -299 941 

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

periodiserad Avvikelse
Text Jan 19- Dec 19 Jun 19 -Jun 19 Jun 19 -Jun 19 Jun 19 -Jun 19
Externa intäkter -8 909 000 -720 000 -666 760 -53 240 -53 240
Interna intäkter 0 0 -11 328 11 328 11 328
Intäkter totalt -8 909 000 -720 000 -678 088 -41 912 -41 912

Personalkostnader 37 854 000 3 175 000 3 086 801 88 199 295 199
Lokalhyra 8 644 000 716 000 694 348 21 652 21 652
Kapitalkostnader 25 000 2 000 3 743 -1 743 -1 743
Övriga kostnader 27 693 000 2 510 000 1 958 412 551 588 551 588
Kostnader totalt 74 216 000 6 403 000 5 743 304 659 696 866 696

RESULTAT 65 307 000 5 683 000 5 065 216 617 784 824 784
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TJÄNSTESKRIVELSE
Sida

1(3)
Datum

2019-08-23 VON 2019/3

Vård- och omsorgsförvaltningen

Vård- och omsorgsnämnden

Budgetuppföljning januari- juli 2019

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

budgetuppföljningen för perioden januari-juli 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-juli visar förvaltningen ett redovisat 
underskott på netto 6 037 tkr. Resultat exkl personalskuld är ett underskott på 
11 976 tkr. För perioden januari till juli är det redovisat en positiv 
kostnadsförändring på 5 939 tkr avseende personalskuldförändringen.  

Intäkter

Periodens intäkter visar ett plus mot budget på 5 132 tkr. I redovisningen finns 
förväntad assistansersättning från försäkringskassan med som intäkt 
motsvarande ca 5 202 tkr. Även förväntade avgifter och taxor för juni månad är 
med i redovisningen. 

Kostnader

Periodens kostnader överskrider budget med 17 108 tkr. I redovisningen finns 
förväntade kostnader för externa placeringar på ca 902 tkr och 
assistansersättningens 20 förstatimmar till försäkringskassan på ca 2 900 tkr 
med. 
Överskridandet finns i sin helhet inom lönekostnader med 14 139 tkr och 
kostnader för sjuksköterskor från bemanningsföretag motsvarande 6 624 tkr. 
För perioden januari till juli är det redovisat en positiv kostnadsförändring på 5 
939 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. 
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Ludvika kommun
Datum

2019-08-23
     

VON 2019/3

Sida

2(3)

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. 

Investeringar

Under januari-juli har vi genomfört investeringar motsvarande 245 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. Se bifogad uträkning per 0531.
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 inklusive löneuppräkningar redan 
inför början av året.
Enhetschefernas nu planerade bemanningsoptimering beräknas ge effekt för 
återstående månader av året med totalt 4 838 tkr. Intäkterna för helåret 
beräknas ge ett plus på 3 400 tkr. Utöver detta förbättras årets resultat med 
personalskulden på 6 400 tkr om den går helt mot noll vid årets slut. 

Åtgärder för en budget i balans

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 en gemensam information om kommunens och förvaltningens 
mål och ekonomiska förutsättningar. Ekonomerna fick i uppdrag att se över 
vilka utbildningsinsatser de kan erbjuda enhetscheferna som stöd i deras 
budgetarbete och analyser av resultat. Dessa utbildningsinsatser påbörjas i 
augusti och september.

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.
Vård- och omsorgsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag (VON 2019-06-
26 §56) att till nämnden i september redovisa genomförda och påbörjade 
åtgärder samt redovisa ytterligare förslag till åtgärder som är konsekvens- 
beskrivna och kostnadsberäknade för att möjliggöra en budget i balans. 

14



Ludvika kommun
Datum

2019-08-23
     

VON 2019/3

Sida

3(3)

Lägesbild

Vård och omsorgsnämnden har även gett förvaltningen i uppdrag.(VON 2019-
06-26 §56) att i kommande budgetuppföljningar särredovisa lägesbilden i 
strukturplansåtgärderna samt i de ytterligare åtgärderna för att uppnå en balans i 
budgeten. 

Lägesbilden presenteras från och med augusti månads budgetuppföljning.

Eva Björsland
Förvaltningschef
Förvaltningschef

Beslut skickas till
Akt
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T Holm 2019-09-13

Utfall jan-jul 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 - Jul 19 Jan 19 - Jul 19 Jan 19 - Jul 19
Externa intäkter -61 857 000 -35 923 000 -40 913 411 4 990 411 4 990 411
Interna intäkter -2 273 000 -1 331 000 -1 472 187 141 187 141 187
Intäkter totalt -64 130 000 -37 254 000 -42 385 598 5 131 598 5 131 598

Personalkostn 467 517 000 267 507 000 281 646 142 -14 139 142 -8 200 525
Lokalhyra 43 136 000 25 164 000 24 955 740 208 260 208 260
Kapitalkostnader 1 282 000 628 000 783 627 -155 627 -155 627
Övriga kostnader 126 095 000 74 211 000 77 232 016 -3 021 016 -3 021 016
Kostnader totalt 638 030 000 367 510 000 384 617 525 -17 107 525 -11 168 908

RESULTAT 573 900 000 330 256 000 342 231 927 -11 975 927 -6 037 310

Utfall jan-jul 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 - Jul 19 Jan 19 - Jul 19 Jan 19 - Jul 19
Externa intäkter -52 984 000 -30 892 000 -36 410 540 5 518 540 5 518 540
Interna intäkter -2 237 000 -1 310 000 -1 413 069 103 069 103 069
Intäkter totalt -55 221 000 -32 202 000 -37 823 609 5 621 609 5 621 609

Personalkostnader 429 663 000 245 544 000 260 481 923 -14 937 923 -9 707 911
Lokalhyra 34 492 000 20 114 000 20 102 336 11 664 11 664
Kapitalkostnader 1 045 000 613 000 756 899 -143 899 -143 899
Övriga kostnader 98 614 000 57 777 000 63 040 828 -5 263 828 -5 263 828
Kostnader totalt 563 814 000 324 048 000 344 381 986 -20 333 986 -15 103 974

RESULTAT 508 593 000 291 846 000 306 558 377 -14 712 377 -9 482 365

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

periodiserad Avvikelse
Text Jan 19- Dec 19 Jan 19 - Jul 19 Jan 19 - Jul 19 Jan 19 - Jul 19
Externa intäkter -8 873 000 -5 031 000 -4 501 943 -529 057 -529 057
Interna intäkter -36 000 -21 000 -59 118 38 118 38 118
Intäkter totalt -8 909 000 -5 052 000 -4 561 061 -490 939 -490 939

Personalkostnader 37 854 000 21 963 000 21 164 219 798 781 1 507 386
Lokalhyra 8 644 000 5 050 000 4 853 404 196 596 196 596
Kapitalkostnader 25 000 15 000 0 15 000 15 000
Övriga kostnader 27 693 000 16 434 000 14 161 947 2 272 053 2 272 053
Kostnader totalt 74 216 000 43 462 000 40 179 570 3 282 430 3 991 035

RESULTAT 65 307 000 38 410 000 35 618 509 2 791 491 3 500 096

16



T Holm 2019-09-13

Utfall jul 2019, belopp i kr, Vård och omsorg inkl Kostenheten Resultat

Årsbudget Driftbudget Utfall Avvikelse Utfall inkl personalskuld
periodiserad Avvikelse

Text Jan 19- Dec 19 Jul 19 -Jul 19 Jul 19 -Jul 19 Jul 19 -Jul 19
Externa intäkter -61 857 000 -5 128 000 -6 832 175 1 704 175 1 704 175
Interna intäkter -2 273 000 -186 000 -205 677 19 677 19 677
Intäkter totalt -64 130 000 -5 314 000 -7 037 852 1 723 852 1 723 852

Personalkostn 467 517 000 43 056 000 45 003 520 -1 947 520 10 454 198
Lokalhyra 43 136 000 3 587 000 3 583 107 3 893 3 893
Kapitalkostnader 1 070 000 88 000 110 080 -22 080 -22 080
Övriga kostnader 126 307 000 10 365 000 8 574 135 1 790 865 1 790 865
Kostnader totalt 638 030 000 57 096 000 57 270 842 -174 842 12 226 876

RESULTAT 573 900 000 51 782 000 50 232 990 1 549 010 13 950 728

Utfall jul 2019, belopp i kr, Vård och omsorg exkl Kostenheten Resultat

Årsbudget Driftbudget Utfall Avvikelse Utfall inkl personalskuld
periodiserad Avvikelse

Text Jan 19- Dec 19 Jul 19 -Jul 19 Jul 19 -Jul 19 Jul 19 -Jul 19
Externa intäkter -52 984 000 -4 410 000 -6 040 205 1 630 205 1 630 205
Interna intäkter -2 237 000 -184 000 -201 373 17 373 17 373
Intäkter totalt -55 221 000 -4 594 000 -6 241 578 1 647 578 1 647 578

Personalkostnader 429 663 000 39 873 000 41 988 990 -2 115 990 8 833 586
Lokalhyra 34 492 000 2 871 000 2 895 691 -24 691 -24 691
Kapitalkostnader 1 045 000 86 000 105 881 -19 881 -19 881
Övriga kostnader 98 614 000 8 142 000 7 315 571 826 429 826 429
Kostnader totalt 563 814 000 50 972 000 52 306 133 -1 334 133 9 615 443

RESULTAT 508 593 000 46 378 000 46 064 555 313 445 11 263 021

Utfall jul 2019, belopp i kr, Vård och omsorg KostenhetenResultat Resultat
Årsbudget Driftbudget Utfall Avvikelse Utfall inkl personalskuld

periodiserad Avvikelse
Text Jan 19- Dec 19 Jul 19 -Jul 19 Jul 19 -Jul 19 Jul 19 -Jul 19
Externa intäkter -8 873 000 -718 000 -791 970 73 970 73 970
Interna intäkter -36 000 -2 000 -4 304 2 304 2 304
Intäkter totalt -8 909 000 -720 000 -796 274 76 274 76 274

Personalkostnader 37 854 000 3 175 000 3 014 530 168 470 1 620 612
Lokalhyra 8 644 000 716 000 687 416 28 584 28 584
Kapitalkostnader 25 000 2 000 0 2 000 2 000
Övriga kostnader 27 693 000 2 510 000 1 258 564 964 436 964 436
Kostnader totalt 74 216 000 6 403 000 4 960 510 1 163 490 2 615 632

RESULTAT 65 307 000 5 683 000 4 164 236 1 239 764 2 691 906
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-09-04

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 40 Dnr 2019/233

Uppdrag - Budgetåtgärder 2019

Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden noterar redovisningen om budgetåtgärder 

för en budget i balans

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att förvaltningen genomför 
ytterligare åtgärder enligt förslag

3. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lämna tjänsteskrivelse, daterad 
2019-08-16, som återrapportering till kommunstyrelsen i september 
2019

4. Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar att tjänsteskrivelsen 
kompletteras med en konsekvensbeskrivning

Beskrivning av ärendet
Nämnderna fick i uppdrag (KS 2019-06-25 §152) att ta fram och påbörja 
genomförandet av åtgärder, utöver den redan beslutade strukturplanen, för att 
vid årets slut undvika det prognosticerade negativa balanskravsresultatet på 
25,1 miljoner kronor och i stället uppnå kommunens budgeterade resultat på 
32,9 miljoner kronor (2 procent). Återrapport med kostnadsberäknade åtgärder 
till kommunstyrelsen i september 2019. 

Vård- och omsorgsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag (VON 2019-06-
26 § 56) att till nämnden i september redovisa genomförda och påbörjade 
åtgärder samt redovisa ytterligare förslag till åtgärder som är konsekvens- 
beskrivna och kostnadsberäknade för att möjliggöra en budget i balans.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad  2019-08-16

Behandling
Ordförande Åsa Bergkvist (S) yrkar på att Vård- och omsorgsnämndens 
arbetsutskott beslutar att tjänsteskrivelsen kompletteras med en 
konsekvensbeskrivning.

Lars Handegard  (V) deltar inte i beslutet.

______

18



          2(2)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut skickas till
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunstyrelsen
Förvaltningsledningsgrupp
Akt
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TJÄNSTESKRIVELSE
Sida

1(4)
Datum

2019-08-16
Diarienummer

VON  2019/233

Vård- och omsorgsförvaltningen
 

Vård- och omsorgsnämnden

Budgetåtgärder 2019 

Förvaltningens förslag till beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden noterar redovisningen om budgetåtgärder 

för en budget i balans.

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att förvaltningen genomför 
ytterligare åtgärder enligt förslag.

3. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lämna tjänsteskrivelse, daterad 
2019-08-16, som återrapportering till kommunstyrelsen i september 
2019.

Sammanfattning
Nämnderna fick i uppdrag (KS 2019-06-25 §152) att ta fram och påbörja 
genomförandet av åtgärder, utöver den redan beslutade strukturplanen, för att 
vid årets slut undvika det prognosticerade negativa balanskravsresultatet på 
25,1 miljoner kronor och i stället uppnå kommunens budgeterade resultat på 
32,9 miljoner kronor (2 procent). Återrapport med kostnadsberäknade åtgärder 
till kommunstyrelsen i september 2019. 

Vård- och omsorgsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag (VON 2019-06-
26 §56) att till nämnden i september redovisa genomförda och påbörjade 
åtgärder samt redovisa ytterligare förslag till åtgärder som är konsekvens- 
beskrivna och kostnadsberäknade för att möjliggöra en budget i balans.

Beskrivning av ärendet
Vid kommunstyrelsens sammanträde 22 januari 2019 §6 tilldelades vård- och 
omsorgsnämnden en budget för 2019 på 573 900 tkr. En förändring från 2018 
års budget (572 200 tkr) på 1 700 tkr och med ett bokslutsresultat på minus 
1 841 tkr.

Detta innebär att förvaltningen under 2019 måste klara samtliga 
prisförändringar såsom löneökningar och övriga kostnader samt volymökningar 
och kvalitetsförbättringar med lika budget som 2018. 

I budget 2019 finns beslutade strukturplansåtgärder på 5 100 tkr. Dessa 
strukturplansåtgärder är inte tillräckliga för att klara löneökningar då 
uppräkning av lönerna och övriga kostnader inför fördelning av budgeten i 
november 2018 sänktes till 1 % från 2,5%. Totalt saknades vid ingången av året 
13 950 tkr motsvarande 28 årsarbetare.
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2019-08-16
Diarienummer

VON 2019/233
Sida

2(4)

Förvaltningen påbörjade ytterligare åtgärder i maj månad,motsvarande 4 838 
tkr, utöver de redan beslutade strukturplansåtgärderna.  

I redovisningen för perioden januari-maj  2019 visar förvaltningen ett redovisat 
underskott på netto 20 514 tkr. Resultat exkl personalskuld 11 517 tkr. 
Beräknad negativ avvikelse på 26 500 tkr vid årets slut.
Nämnderna fick i uppdrag (KS 2019-06-25 §152) att ta fram och påbörja 
genomförandet av åtgärder, utöver den redan beslutade strukturplanen, för att 
vid årets slut undvika det prognosticerade negativa balanskravsresultatet på 
25,1 miljoner kronor och i stället uppnå kommunens budgeterade resultat på 
32,9 miljoner kronor (2 procent). Återrapport med kostnadsberäknade åtgärder 
till kommunstyrelsen i september 2019

Vård- och omsorgsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag (VON 2019-06-
26 §56) att till nämnden i september redovisa genomförda och påbörjade 
åtgärder samt redovisa ytterligare förslag till åtgärder som är konsekvens- 
beskrivna och kostnadsberäknade för att möjliggöra en budget i balans.

Nedan följer en redogörelse över genomförda och nya förslag på ytterligare 
åtgärder. 

Åtgärder utifrån helårsprognos vid budgetuppföljning januari-maj 
2019
Helårsprognos 
(budgetuppföljning 
januari-maj)

26 500 RKA*

Genomförda 
beslutade 
strukturplansåtgärder

1. Kvarngatan      500

2. Administration      500

3. Inköpsstyrning/e-handel      800

4. Bemanningsoptimering  3 300

Summa     5 100 21 400

Förslag till nya 
åtgärder

5. Bemanningsplanering enl 
nyckeltal/schablontid

 4 838 Bil 1

6. Senarelägga driftstart ny gb, 
till jan 2020

658 Bil 2

7. Inköpsbegränsning/ 
leverantörstrohet 

1 000 Bil 3

8. Ytterligare 
bemanningsoptimering

1 200 Bil 1
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VON 2019/233
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9. Avvakta tillsättning av 
vakanta tjänster 

234

10. Ombokning av priomedel –
psykisk ohälsa till utförda 
förbättringar i drift

500

11. Förstärkning inom 
äldreomsorg, statsbidrag

1 800

12. Justering av hyreskostnad 1 287

Summa 11 517

Totalt inkl 
strukturplans-
åtgärder

16 617 9 883

Risk- och konsekvensanalyser

Risk-och konsekvensanalyser har genomförts för budgetåtgärderna som 
planeras genomföras under oktober till december 2019. Genomgående 
konsekvenser för samtliga åtgärder är att dessa påverkar planering av 
brukarinsatser och patientsäkerhet, samt ökade kostnader i budget 2020. Utöver 
identifierade risker så ökar arbetsbelastning och kommer påfresta 
ledningsfunktionerna i stab och förstalinjen chefer, under denna period. 
Handlingsplaner med åtgärder upprättas efter att beslut om budgetåtgärder 
fattats.

Genomförda risk- och konsekvensanalyser. Se bilagor.

Bilagor
1. RKA; bemanningsplanering/optimering, daterad 190909

2. RKA; senarelägga driftstart av ny gruppbostad, daterad190911

3. RKA; inköpsbegränsning/leverantörstrohet, daterad 190911

Eva Björsland
Förvaltningschef

Cecilia Vestergaard
Områdeschef

22



Ludvika kommun
Datum

2019-08-16
Diarienummer

VON 2019/233
Sida

4(4)

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
Förvaltningsledningsgrupp
Akt
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-06-25

Kommunstyrelsen

§ §. Dnr 2019/306

Rapportering av målaktiviteter och ekonomi 
(budgetuppföljning) för 2019 - tillfälle 2

Beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner periodens rapportering.
2. Nämnderna får i uppdrag att ta fram och påbörja genomförandet av åtgärder, 

utöver den redan beslutade strukturplanen, för att vid årets slut undvika det 
prognosticerade negativa balanskravsresultatet på 25,1 miljoner kronor och 
i stället uppnå kommunens budgeterade resultat på 32,9 miljoner kronor 
(2 procent). Återrapport med kostnadsberäknade åtgärder till 
kommunstyrelsen i september 2019. 

3. Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Denna rapportering avser perioden januari−maj 2019.

Målaktiviteter för att verksamhetsmålen ska nås. Under perioden följde 97 
av förvaltningarnas 130 aktiviteter sin plan (75 procent). För likaledes 97 av de 
130 aktiviteterna var det planerat att något skulle ske under årets fem första 
månader, och av dessa genomfördes 71 i tänkt omfattning (73 procent). Störst 
andel genomförda aktiviteter finns för målet En av landets bästa skolkommuner. Det 
stora flertalet av aktiviteterna väntas genomföras planenligt under året.

Driftskostnader. Under perioden var förvaltningarnas driftskostnader netto 
totalt 64,7 mnkr högre än det budgeterade beloppet, med störst överskridande 
för SOU Utbildning med cirka 27 mnkr, VOO 20 mnkr och SOU Social välfärd 
15 mnkr. Prognosen för helåret är att den samlade driftsbudgeten kommer 
överskridas med drygt 74 mnkr, där de största posterna är 38 mnkr för SOU 
Social välfärd och 26 mnkr för VOO.

Investeringar. Av årets budgeterade investeringsmedel på 192,9 mnkr har 
50,6 mnkr bokförts under perioden. Enligt prognos kommer praktisk taget hela 
årets anslag upparbetas.

Ekonomiskt resultat. Kommunen gjorde ett negativt resultat för perioden på 
28,5 mnkr, vilket är 26,8 mnkr sämre än budgeterat. Huvudorsaken är 
förvaltningarnas samlade kostnadsöverskridande.

Prognosen för helåret pekar på att kommunens finansiella mål, ett resultat på 
32,9 mnkr (2 procent), inte kommer nås. Prognosen är ett negativt resultat på 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

13,9 mnkr, alltså 46,8 mnkr sämre än den budgeterade nivån. Huvudförklaringen 
är förvaltningarnas samlade prognosticerade kostnadsöverskridande. Det 
prognosticeras också ett negativt så kallat balanskravsresultat på cirka 25 mnkr, 
där ett redovisat underskott enligt lag ska återställas inom tre år.

Åtgärder. Kraftfulla åtgärder utöver den redan beslutade strukturplanen krävs 
nu för att vid årets slut undvika ett underskott och i stället kunna redovisa ett 
resultat i nivå med budgeterade 32,9 mnkr. 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 19 juni 2019. 
2. Kommunorganisationens samlade rapportering av målaktiviteter och 

ekonomi, uppföljningstillfälle 2 år 2019
3. Samhällsbyggnadsförvaltningens kultur- och fritidsverksamhets 

rapportering av målaktiviteter och ekonomi, uppföljningstillfälle 2 år 2019
4. Samhällsbyggnadsförvaltningens rapportering av målaktiviteter och 

ekonomi, uppföljningstillfälle 2 år 2019
5. Social- och utbildningsförvaltningens rapportering av målaktiviteter och 

ekonomi, uppföljningstillfälle 2 år 2019
6. Kommunstyrelsens förvaltnings rapportering av målaktiviteter och 

ekonomi, uppföljningstillfälle 2 år 2019
7. Vård- och omsorgsförvaltningens rapportering av målaktiviteter och 

ekonomi, uppföljningstillfälle 2 år 2019
8. Räddningstjänsten Dala Mitts rapportering av ekonomi, 

uppföljningstillfälle 2 år 2019
9. Västerbergslagens utbildningsförbunds rapportering av ekonomi, 

uppföljningstillfälle 2 år 2019
10. Revisionens rapportering av ekonomi, uppföljningstillfälle 2 år 2019
11. Ekonomienhetens rapportering av periodens ekonomiska resultat, 

uppföljningstillfälle 2 år 2019
12. Förvaltningarnas rapportering av varje enskild målaktivitet, 

uppföljningstillfälle 2 år 2019

Behandling
Verksamhetscontroller Mikael Müller föredrar ärendet. 

HåGe Persson och Håkan Frank båda (M), Leif Pettersson och Åsa Bergkvist 
båda (S), Carita Holmgren (L) samt Sarah Hjälm (C) yrkar bifall till föreliggande 
förslag. 

______

Beslut skickas till
Samtliga förvaltningar för kännedom
Samtliga nämnder för verkställighet med återrapport
Kommunchefen för kännedom
Verksamhetscontrollern för kännedom
Ekonomienheten för kännedom
Akten
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2019-09-09
     

Vård- och omsorgsförvaltningen

Riskbedömning & handlingsplan
En riskbedömning ska göras inför en förändring samt vid tillbuds- och 
arbetsplatsolycka. Riskbedömning ska också genomföras om chef eller annan 
identifierat eller fått kännedom om risk för ohälsa på arbetsplatsen. För att ta 
bort eller minska de arbetsmiljörisker som har identifierats behöver ofta olika 
slags åtgärder vidtas. Undersökning och bedömningar av risker är underlag för 
att bestämma vilka åtgärder som behöver genomföras. Flera olika åtgärder 
krävs ofta för att komma till rätta med en specifik risk. De åtgärder som inte 
genomförs omedelbart ska skrivas in i en skriftlig handlingsplan. Alla åtgärder 
sak följas upp för att se om de haft avsedd effekt. 

Beskrivning
Konsekvenser av bemanningsoptimering.

1. Bemanningsoptimering utifrån nyckeltal och produktionstimmar
- De enheter som inte genomfört någon större förändring under 2019 

behöver ner i nyckeltal/produktionstimmar som tilldelats till detta år enligt 
budget.

2. Ytterligare bemanningsoptimering

- Semester som inte läggs in i verksamhetsanpassat schema får inte beviljas 
under oktober, november och december med undantag för ytterst 
särskilda skäl. Vi beräknar kunna sänka detta med 60 % vilket motsvarar 
en besparing på 720000 kronor.

- Arbetsanhopning får inte användas och beställas vikarier för med 
undantag för särskilda skäl som VAK och stora ärenden som tillkommer 
enheten akut. Vi beräknar kunna sänka detta med 70 % vilket motsvarar 
en besparing på 491295 kronor.

Ansvarig för bedömningen
Pernilla Andersson, Tf. Bitr. OC Äldreomsorg, Susan Ludvigsson EC 
Bemanningsenheten

Verksamhet/enhet
Vård- och omsorg Ludvika kommun (Äldreomsorg, LSS/Psykiatri)

Dagens datum
190909

Vad ska riskbedömas? Skäl till riskbedömning
☐Arbetstid ☐Tillbud
☐Arbetsbelastning ☐Arbetsplatsolycka
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☒Organisationsförändring ☒Förändring
☐Annat; ☐Förebyggande

☐Annat; 

Hur har risken identifierats?
☐Dialog med medarbetare på berörd arbetsplats
☐Individuella samtal med medarbetare
☐Skyddsrond
☒Annat;

Bilagor
1. Riskbedömning &handlingsplan, daterad 190909
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Vård- och omsorgsförvaltningen

Riskbedömning & handlingsplan
En riskbedömning ska göras inför en förändring samt vid tillbuds- och 
arbetsplatsolycka. Riskbedömning ska också genomföras om chef eller annan 
identifierat eller fått kännedom om risk för ohälsa på arbetsplatsen. För att ta 
bort eller minska de arbetsmiljörisker som har identifierats behöver ofta olika 
slags åtgärder vidtas. Undersökning och bedömningar av risker är underlag för 
att bestämma vilka åtgärder som behöver genomföras. Flera olika åtgärder 
krävs ofta för att komma till rätta med en specifik risk. De åtgärder som inte 
genomförs omedelbart ska skrivas in i en skriftlig handlingsplan. Alla åtgärder 
sak följas upp för att se om de haft avsedd effekt. 

Beskrivning
Senarelägga driftstart för nya gruppbostaden till 2020

Ansvarig för bedömningen
Lina Ekdahl Holmström, Områdeschef

Verksamhet/enhet
LSS Vård och Omsorg

Dagens datum
2019-09-11

Vad ska riskbedömas? Skäl till riskbedömning
☐Arbetstid ☐Tillbud
☐Arbetsbelastning ☐Arbetsplatsolycka
☐Organisationsförändring ☒Förändring
☒Annat;
 Driftstart ☐Förebyggande

☐Annat; 

Hur har risken identifierats?
☐Dialog med medarbetare på berörd arbetsplats
☐Individuella samtal med medarbetare
☐Skyddsrond
☒Annat; Dialog med enhetschef för uppstart av ny gruppbostad och ledningsgrupp
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Bilagor
1. Riskbedömning &handlingsplan, daterad 190911
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2019-09-11
     

Vård- och omsorgsförvaltningen

Riskbedömning & handlingsplan
En riskbedömning ska göras inför en förändring samt vid tillbuds- och 
arbetsplatsolycka. Riskbedömning ska också genomföras om chef eller annan 
identifierat eller fått kännedom om risk för ohälsa på arbetsplatsen. För att ta 
bort eller minska de arbetsmiljörisker som har identifierats behöver ofta olika 
slags åtgärder vidtas. Undersökning och bedömningar av risker är underlag för 
att bestämma vilka åtgärder som behöver genomföras. Flera olika åtgärder 
krävs ofta för att komma till rätta med en specifik risk. De åtgärder som inte 
genomförs omedelbart ska skrivas in i en skriftlig handlingsplan. Alla åtgärder 
sak följas upp för att se om de haft avsedd effekt. 

Beskrivning
Inköpsbegränsning/ leverantörstrohet

- Förebyggande arbete för att följande ska följas.

1. Avtal
2. Leverantörstrohet

Ansvarig för bedömningen
Pernilla Andersson, Tf. Bitr. OC Äldreomsorg, Lotta Daun Messing Bitr. OC 
Äldreomsorg
Verksamhet/enhet
Vård- och omsorg Ludvika kommun (Äldreomsorg, LSS/Psykiatri)

Dagens datum
190911

Vad ska riskbedömas? Skäl till riskbedömning
☐Arbetstid ☐Tillbud
☐Arbetsbelastning ☐Arbetsplatsolycka
☒Organisationsförändring ☐Förändring
☒Annat; ☒Förebyggande

☐Annat; 

Hur har risken identifierats?
☐Dialog med medarbetare på berörd arbetsplats
☐Individuella samtal med medarbetare
☐Skyddsrond
☒Annat;
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Bilagor
1. Riskbedömning &handlingsplan, daterad 190911
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2019-09-09
Diarienummer

VON  2019/127

Vård- och omsorgsförvaltningen

Vård- och omsorgsnämnden

Avgifter och taxor 2020

Förvaltningens förslag till beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag på 

avgifter och taxor 2020.  

2. Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige anta 
förvaltningens förslag till avgifter och taxor 2020 för äldre samt 
personer med funktionsnedsättning.

Sammanfattning
Förslaget till avgifterna för 2020 följer prisbasbeloppets förändring, 
förändringar enligt konsumentverkets beräkningar, Region Dalarnas taxa, 
självkostnadspriser och Socialstyrelsens rekommendationer.

Inför 2020 föreslås att avgifterna för trygghetslarm, serviceavgift, 
korttidsvistelse och dagverksamhet beräknas utifrån skälig nivå av 
prisbasbeloppet och konsumentverkets beräkningar för kost. En höjning av 
portionspriset för en kvällsmåltid föreslås till lika nivå som lunchpriset på 
särskilt boende med hemtjänst. 

Beskrivning av ärendet
Flera av de belopp som används för att beräkna avgifter inom äldre- och 
funktionshinderomsorgen är enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, knutna till 
prisbasbeloppet. 

Avgifter inom hälso- och sjukvården och tekniska hjälpmedel följer Region 
Dalarnas taxa. Övriga avgifter följer konsumentverkets beräkningar,  
självkostnadspriser och Socialstyrelsens rekommendationer.

De avgifter/taxor som är indexknutna  ändras i förhållande till prisbasbeloppets 
förändring. Prisbasbeloppet för 2020 är till riksdagen föreslaget till 47 300 kr. 
(Källa SCB). 

Det innebär t ex att maxtaxan höjs från 2 089 kr till 2 125  kr/månad och en 
hemtjänsttimme från 209 kr till 213 kr, om inte prisbasbeloppet förändras.

Jämkning av avgifter ska enligt lag ske vid behov. Hyra och måltider jämkas 
inte.
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Förslag till förändringar från 2019
Förvaltningen föreslår att avgiften för trygghetslarm ska följa prisbasbeloppet 
(10% av maxtaxan) och föreslår en höjning från 200 kr till 213 kr per månad. 
Avgiften utvidgas att omfatta även andra larmenheter såsom tex GPS larm.

Vid installation debiteras en hemtjänsttimme, Ingen övrig avgift tas ut när den 
enskilde larmar. 

Förvaltningen föreslår att serviceavgiften på särskilt boende med 
heldygnsomsorg ska följa en skälig nivå av prisbasbeloppet ( 0,7%) vilket 
innebär en höjning från 305 kr till 331 kr. 

Förvaltningen föreslår att avgiften för korttidvistelse vid avlösning av 
närstående/växelvård följer maxtaxan delat på 30 dagar och konsumentverkets 
beräkningar för kost, vilket innebär en höjning från 100 kr till 136 kr. 

Förvaltningen föreslår att avgifterna för dagverksamhet följer maxtaxan delat på 
30 dagar delat på två och konsumentverkets beräkningar för kost, vilket innebär 
en höjning från 60 kr till 68 kr. 

Förvaltningen föreslår förändring av portionspriset för kvällsmål i särskilt 
boende med hemtjänst från 30 kr till 65 kr eftersom en likvärdig måltid som 
lunch serveras. 

Eva Björsland
Förvaltningschef

Thomas Holm
Ekonom

Bilagor
1. Avgifter och taxor 2020, daterad 2019-08-23
2. Tillämpningsanvisningar, daterad 2019-09-09

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
Akt
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-09-04

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 41 Dnr 2019/127

Taxor och avgifter 2020

Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott noterar den muntliga 

informationen

Beskrivning av ärendet
Ekonom Thomas Holm föredra ärendet muntligt. 

______

Beslut skickas till
Vård- och omsorgsnämnden
Akt
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Vård- och omsorgsförvaltningen

Datum

2019-08-23
Diarienummer

VON 2019/127

Avgifter och taxor 2020
De delar som berörs av prisbasbeloppsförändring från Riksdagen, 
normer/rekommendationer från Konsumentverket och Socialstyrelsen ändras i 
samband med publiceringen av uppgifter

HEMTJÄNST I ORDINÄRT BOENDE

Maxtaxa/månad 2 125 kr

Hemtjänstavgift/timme 213 kr

Trygghetslarm eller annan larmutrustning / 
månad

213 kr

Borttappad larmknapp Självkostnadspris

Ej återlämnad larmenhet Självkostnadspris

Hälso- och sjukvårdsinsatser

>20 år

enl Region Dalarnas taxa 

Tekniska hjälpmedel

>20 år

enl Region Dalarnas taxa

HEMTJÄNST I SÄRSKILT BOENDE 
(utan heldygnsomsorg)) ÄO och socialpsykiatri
Maxtaxa/månad 2 125 kr

Hemtjänstavgift/timme 213 kr

Trygghetslarm eller annan larmutrustning 
/månad 

213 kr

Borttappad larmknapp Självkostnadspris

Ej återlämnad larmenhet Självkostnadspris

Servering av lunch eller kvällsmål/portion 65 kr

Alkoholfria/alkoholhaltiga drycker Självkostnadspris
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Hälso- och sjukvårdsinsatser

>20 år

enl Region Dalarnas taxa 

Tekniska hjälpmedel

>20 år

enl Region Dalarnas taxa

Korttidsplats (avlösning av närstående/växelvård)
Omvårdnad/dygn 71kr

Måltider/dygn enl konsumentverket

Alkoholfria/alkoholhaltiga drycker Självkostnadspris

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom
Dagverksamhet/dag 35 kr

Måltider/dag enl konsumentverket 

SÄRSKILT BOENDE MED HELDYGNSOMSORG 
(äldreomsorg och socialpsykiatri))
Hyra, omfattad av  hyreslagen enl. hyresavtal

Avgift för bostad/mån som inte omfattas av 
hyreslagen

2 183 kr

Hemtjänstavgift/månad 2 125 kr

Serviceavgift (inkl. hälso- och sjukvårdsinsatser 
och  hjälpmedelsförsörjning) per månad

331 kr

Måltider/månad enl. konsumentverket 

Slutstädning Självkostnadspris

Avdrag sjukhusvistelse/dygn enl Region Dalarnas taxa

Slutstädning Självkostnadspris

Transport av avlidna Självkostnadspris

BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE (LSS)

Hyra/mån enl. hyresavtal

Avgift för bostad/mån, som inte omfattas av 
hyreslagen

2 183 kr

Måltider/dygn enl konsumentverket

Hälso- och sjukvårdsinsatser

>20 år

enl Region Dalarnas taxa 

Tekniska hjälpmedel

>20 år

enl Region Dalarnas taxa
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BOSTAD MED SÄRSKLD SERVICE FÖR BARN OCH 
UNGA (LSS)

Logi/mån 1 703 kr

Måltider/dygn 57 kr

Hälso- och sjukvårdsinsatser

>20 år

enl Region Dalarnas taxa 

Tekniska hjälpmedel

>20 år

enl Region Dalarnas taxa
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Vård- och omsorgsförvaltningen
Pia Andersson
Ia Larsson

 

  

Tillämpningar – avgifter/taxor

Dokumentnamn
Tillämpningar avgifter och taxor

Dokumenttyp
Instruktion

Omfattning
VoO

Dokumentägare
Områdeschef 
administration

Dokumentansvarig
Ekonomiadministratör

Publicering
Intranät

Författningsstöd

Beslutad Bör revideras senast Beslutsinstans Diarienummer
2019/127

Beslutade revideringar Vad revideringen avsett Diarienummer vid revideringen
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Tillämpningar – avgifter/taxor

1  Maxtaxa

1.1 Bakgrundsbeskrivning
Maxtaxan per månad är beslutad av riksdagen och är lika i hela landet. 
Maxtaxan är det månadsbelopp som den enskilde betalar som mest, oavsett hur 
hög inkomsten är och vad man har för tillgångar och oavsett hur mycket hjälp 
man får.

Maxtaxan följer prisbasbeloppet /12 månader * 0,5392

1.2 Ingår
I maxtaxan ingår hemtjänst, hemtjänst särskilt boende, hemsjukvård, larm, 
korttidsboende (ej kost) och dagverksamhet (ej kost).  Dubbel bemanning i 
samband med omvårdnadsinsatser debiteras inte. Däremot i samband med 
serviceinsatser t.ex. städning.

2 Behov och inkomst styr avgiften

2.1 Ordinarie boende
För den hjälp som blir beviljad, efter behovsprövning enligt SoL, betalar den 
enskilde utifrån sitt ekonomiska utrymme.

I ordinärt boende betalas en hemtjänstavgift för exempelvis hjälp med måltider, 
personlig hygien, tvätt, städning och inköp. Avgiften baseras på omfattningen 
av insatserna. Den enskilde betalar aldrig mer än fastställt belopp per timma 
eller maxtaxan. Däremot kan avgiften bli lägre beroende på den enskildes 
inkomster och boendekostnader. 

2.2 Särskilt boende
I särskilt boende debiteras en fast avgift för såväl omvårdnad, kost och 
serviceavgifter (förutsatt att hyran betalas direkt till gällande hyresvärd). 

2.3 Serviceavgift på särskilt boende med heldygnsomsorg
Avgift tas ut som följer 0,7% av prisbasbeloppet för bland annat säng, 
sänglinne, hjälpmedel, basutbud på TV, internet och vissa förbrukningsvaror.

3 Förbehållsbelopp
Förbehållsbeloppet är ytterligare skydd för brukare med de lägsta inkomsterna.

Till grund för förbehållsbeloppet ligger ett minimibelopp som är fastställt av 
riksdagen utifrån gällande prisbasbelopp. 

Minimibeloppet ska bland annat täcka kostnader för mat, kläder, skor, hygien, 
dagstidning, telefon, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, 
förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel. 
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Tillämpningar – avgifter/taxor

Minimibeloppet ska totalt lägst per månad utgöra en tolftedel av 1,3546 gånger 
prisbasbeloppet för ensamstående eller 1,1446 gånger prisbasbeloppet för var 
och en som är sammanboende. 

I förbehållsbeloppet kan det även ingå t.ex. kostnader för god man, minderåriga 
barn, tillägg för personer under 65 år m.m. 

Tillägget för personer under 65 år är 10% av minimibeloppet.

Tillägg i förbehållsbeloppet för hemmavarande barn. Föräldraansvar gäller 
t.o.m. sista termins slut på gymnasienivå eller t.o.m. det år barnet fyller 21år vid 
gymnasiestudier. Uppgifter vilka belopp som skall utgår är från 
Konsumentverket. Beloppet delas med två. 

4 Beräkning av avgiftsutrymme

4.1 Inkomstförfrågan
Inkomstförfrågan skickas ut varje år eller när man fått ett biståndsbeslut. När 
man skickar tillbaka inkomstförfrågan skall man bifoga sitt pensionsbesked. Har 
man god man skall man även bifoga brev från överförmyndarenheten samt 
kostnad för denna.

Den enskilde har skyldighet att lämna uppgifter om inkomst för att rätt avgift 
ska kunna beräknas samt vid inkomstförändring lämna in nya uppgifter

Avgiftshandläggarna genomför löpande kontroller genom att den enskildes 
uppgifter samkörs med uppgifter från försäkringskassan. Om avvikelser 
upptäcks tas kontakt med uppgiftslämnaren och uppgiften kontrolleras. Om 
inkomstförfrågan inte lämnats/skickats till kommunen inom 14 dagar kommer 
maxtaxa att debiteras from månaden efter inkomstförfrågan skickats ut och 
gälla till vidare. 

Nytt avgiftsbeslut skickas ut när förändring leder till ny avgiftsbehandling.

4.2 Försörjningsstöd
Personer med försörjningsstöd som bor i särskilt boende med heldygnsomsorg 
skall uppge hur mycket som utbetalas, eftersom de ska betala hyra och kost.

4.3 Beräkning
Vid beräkning av avgiftsutrymmet läggs inkomst, BTP (bostadstillägg) och hyra 
ihop. Därefter drar man av förbehållsbeloppet. Summan blir då 
avgiftsutrymme. Finns inget avgiftsutrymme tas ingen avgift ut.

Avgiftsbeslutet beräknas utifrån aktuella förvärvsinkomster som är 
skattepliktiga enligt inkomstskattelagstiftningen. Ränta på förmögenhet kan 
påverka avgiftsunderlagets storlek. Vissa inkomster ingår som inte är 
skattepliktiga i Sverige t ex utländsk inkomst eller pension. Bostadstillägg, 
särskilt bostadstillägg och bostadsbidrag ska anses som inkomst.
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Följande ingår inte; vårdbidrag, handikappersättning och assistansersättning 
som utbetalas till enskilda personer ska inte räknas som inkomst. 

Eftersom biståndsbeslutet gäller individuellt och serviceinsatserna kan variera 
för vardera maken beräknas också avgifter för varje enskild person. Detsamma 
gäller för sammanboende.

4.3.1 Inkomster ordinärt boende
I fråga om makar och registrerade partners ska den enskildes inkomst utgöra 
hälften av deras sammanlagda inkomster. Inkomsterna läggs samman och 
fördelas med hälften på vardera person. Om makarna är sammanboende delas 
bostadskostnaden till hälften på respektive person.

4.3.2 Inkomster särskilt boende
När ena parten bor på särskilt boende betraktas de som ensamstående. Har 
personen som bor i ordinär bostad låg inkomst och hamnar på minus vid 
uträkning görs jämkning på den som bor i särskilt boende.

4.3.3 Sammanboende
För sambos beräknas inkomsterna var för sig. Bostadskostnaden fördelas lika 
med hälften på respektive person. 

4.3.4 Uträkning av avgiftsutrymmet

Uträkning av avgiftsutrymmet

  +  Nettoinkomst (bruttoinkomst - skatt + bostadstillägg)

  -  Bostadskostnad

  -  Förbehållsbelopp (minimibelopp + ökning och/eller minskning av minimibelopp)

  = Avgiftsutrymme

5 Avgiftsbeslut
Den enskilde får ett avgiftsbeslut där det redovisas vilket avgiftsutrymme som 
personen har. Den exakta kostnaden per månad framgår bara för den som 
beviljats särskilt boende. Avgiften för hemtjänst i ordinärt boende varierar 
månad för månad beroende på hur mycket hjälp den enskilde fått.

Efter beräkning skickas avgiftsbeslut ut. Nytt avgiftsbeslut skickas ut när 
förändring leder till ny avgiftsbehandling.
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6 Avgifter

6.1 Avgifter betalas i fallande ordning
1. Dagverksamhet

2. Korttidsboende (avlösning i vårdsysslan)

3. Trygghetslarm/larm

4. Hemsjukvård – rehab

5. Hemsjukvård – ssk

6. Hemtjänst

6.2 Avgiftsfria insatser
De avgiftsfria insatserna är boendestöd, daglig sysselsättning för personer med 
psykisk ohälsa och avlösning i vårdsysslan upp till 10 timmar i månaden.

6.3 Avgifter inom lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrande, LSS

Insatserna enligt LSS är i princip kostnadsfria. De enda undantagen som 
medges läggs fast i § 18-20 LSS samt § 5-6. I anslutning till insatser enligt LSS 
får skäliga avgifter tas ut för bostad, kost, fritidsaktiviteter samt kulturella aktiviteter. 

Avgiften för bostad med särskild service , som inte omfattas av hyreslagen , får 
per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,5539 gånger prisbasbeloppet. 
Avgift tas ut för måltider enligt konsumentverkets beräkning.

För barn och unga, i bostad med särskild service tas en avgift ut på 
0,12 % av prisbasbeloppet för måltider.

För barn och unga, i bostad med särskild service som har någon form av 
inkomst i avsikt att kunna försörja sig tas en avgift ut på 0,12 % av 
prisbasbeloppet för logi. Vid logi räknas alltid en månad som 30 kalenderdagar

6.4 Skulder till kronofogden
Avgiftsberäkningen påverkas inte av eventuella skulder till kronofogden. 
Kronofogden ser till att den enskilde får behålla pengar för at betala sin avgift 
till kommunen.

6.5 Avgift och hyra vid dödsfall
Avgift för kost och omvårdnadsinsatser betalas till och med dag för dödsfall. 
Vad gäller hyreskostnad i särskilt boende tillämpas hyreslagens bestämmelser.
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6.6 Reducering av avgift på särskilt boende med 
heldygnsomsorg

Om den enskilde är borta sammanhängande > 7 dagar från det särskilda 
boendet görs ett avdrag på hemtjänst- och serviceavgiften med 1/30 av 
månadsavgiften per dag. Vid sjukhusvistelse görs ett avdrag för varje dygn.

6.7 Avgift för transport av avlidna
Denna avgift är ingen vårdavgift. Den ingår inte i högkostnadsskyddet och 
jämkas inte enligt lagen om maxtaxa. 

Om anhöriga/närstående eller annan behörig eller kommunen på uppdrag av 
behörig gjort beställning av transport, ska kostnaden faktureras direkt från 
entreprenören till dödsboet. 

I de fall behöriga som skulle ordna med transporten saknas, träder kommunens 
ansvar in och ordnar transporten till närmaste bårhus på vård- och 
omsorgsförvaltningens bekostnad. En avgift ska därefter tas ut av dödsboet för 
att täcka kostnaden.

Avgiften skall vara full kostnad enligt självkostnadsprincipen.

I de fall då det råder delade meningar om omhändertagandet beslutade 
kommunfullmäktige den 23 november 2006 § 6 att kommunen får ta ut avgift i 
samband med omhändertagandet av den avlidne till bårrummet.

Transport till obduktion bekostas av Region Dalarna.  

6.8 Slutstädning
Har inte dödsboet möjlighet kan städning utföras av kommunen till 
självkostnadspris.

7 Boende kostnader

7.1 Boendekostnad ordinärt boende
Hyran eller månadsavgiften är boendekostnad. Eventuell kostnad för 
uppvärmning och varmvatten, utöver hyra eller månadsavgift, räknas också som 
boendekostnad. Schablonbelopp används om uppgifter om kostnaden inte kan 
uppges.

7.2 Dubbelbosättning
Vid flytt till särskilt boende med heldygnsomsorg betalar vård- och 
omsorgsnämnden högst tre månadshyror om det uppstår dubbel bosättning.

7.3 Bostadstillägg
När uppgifter kommer in om att bostadstillägget upphör ett visst datum. 
avvaktas 1 månad innan ny uppdatering görs.

Kommunens krav mot den enskilde för att jämkning skall kunna beräknas är att 
ansökan om bostadstillägg gjorts.
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7.4 Externa boendekostnader
Om hyreslagens regler inte kan tillämpas, kan kommunen istället för hyra ta ut 
en skälig avgift för bostaden enligt Socialtjänstlagen (högst en tolftedel av 
0,5539 gånger prisbasbeloppet)

8 Trygghetslarm/annan larmutrustning
Avgiften för trygghetslarm och eller annan larmutrustning följer 10% av 
maxtaxan.

Debiteras per månad. Installeras larmet 1-15 i månaden debiteras innevarande 
månad. Installeras larmet 16-31 i månaden debiteras fr.o.m. nästa månad. Dock 
debiteras inte utryckning.

Om två i hushållet är beviljade larm debiteras bara en person.

Borttappat larmenhet eller larmknapp debiteras efter 1 månad. Betalas inte 
tillbaka om man hittar enheten/knappen.

Installation debiteras som hemtjänstinsats. 

9 Korttidsvistelse vid avlösning av 
närstående/växelvård 

Avgiften för vistelse på korttidsplats följer maxtaxan delat på 30 dagar. Avgifter 
tillkommer för måltider och följer konsumentverkets beräkningar.

10 Dagverksamhet
Avgift för vistelse på dagverksamhet följer maxtaxa /30 dagar/2 . Avgifter 
tillkommer för måltider och följer konsumentverkets beräkningar.

Heldag 09.00-15.15 serveras frukost, lunch och fika.

Halvdag 09.00-14.00 serveras frukost och lunch

Halvdag 11.30-15.15 serveras lunch och fika.

11 Måltider
Avgift för frukost, lunch, middag samt mellan- och kvällsmål följer 
konsumentverkets beräkningar för de som bor i särskilt boende med 
heldygnsomsorg och i bostad med särskild service. Vid servering av måltider på 
särskilt boende med hemtjänst och på dagcentraler tas portionspris ut enligt 
kommunens taxa. 

11.1Alkoholfria och alkoholhaltiga drycker
Avgift tas ut enligt självkostnadspris. 
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12 Tillfälligt boende

12.1 Från annan kommun
Överenskommelse mellan kommunerna skall upprättas. I överenskommelsen 
skall det framgå vilken kommun som skall faktureras, referens, namn på 
personen samt även deras taxa. Enhetschefen skickar underlag för debitering 
efter vistelsen dock högst 3 månader i taget om inget annat står i 
överenskommelsen.

12.2 Till annan kommun
Biståndshandläggare skickar överenskommelse till aktuell kommun, där det ska  
framgå faktureringsadress, referensnummer och vår kommuns taxa.

13 Hälso- och sjukvård

13.1 Besök
Vid besök av hemsjukvården och/eller kommunrehab debiteras avgift enligt 
Region Dalarnas taxa. Man debiteras dock inte för fler än tre besök. 

Besök av hemsjukvården och kommunrehab för hälso- och sjukvårdsinsatser 
debiteras för de som bor i ordinärt boende, vistas på korttidsboende, bor i 
särskilt boende med hemtjänst ( även socialpsykiatri) och i bostad med särskild 
service enligt LSS.

13.2 Hjälpmedel
För hjälpmedel debiteras avgifter enligt Region Dalarnas beslut och 
rekommendationer.

13.3 Frikort
Region Dalarnas frikort gäller inte inom kommunen.

13.4 Palliativ vård
Palliativa teamet kan ge hemtjänstens personal delegering för medicingivning.

14 Debitering

14.1 Tillämpning
Debitering av avgift sker månadsvis i efterskott. Varje månad beräknas 
innehålla 30 kalenderdagar när beräkning om t ex frånvaro sker. Avgift förfaller 
till betalning efter 30 dagar från fakturadatum.

Omräkning av avgifterna sker årligen med tillämpning av ändrade basbelopp, 
pensionsbelopp, skattebestämmelser och inkomstuppgifter. Avgiften ska räknas 
om utan föregående underrättelse om ändringen beror på förändringar i 
prisbasbeloppet.
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14.2 Hemtjänst – utförd tid
Hemtjänstavgiften följer 10% av maxtaxan.

Debiteras hundra delar inte i minuter. Enl. följande 0-15 minuter 0,25, 16-30 
min. 0,50, 31-45 min 0,75 och 46-60 min 1 timme.

14.3 Felaktig debitering
Beror felaktig debitering på kommunens handläggning ska för högt avgiftsuttag 
betalas tillbaka för max 12 månader bakåt i tiden. Ingen retroaktiv debitering 
sker vid för lågt avgiftsuttag om det beror på kommunens handläggning. 
Rättelse som beror på ofullständiga eller felaktigt inlämnade uppgifter sker max 
tre månader tillbaka vare sig det är för högt respektive lågt avgiftsuttag.

14.4 Utebliven betalning
Vid betalning efter förfallodag kommer ränta enl. gällande räntelag att debiteras. 
Efter förfallodag kommer inkassokrav med lagstadgad kravavgift att skickas ut.

15 Rätt att överklaga
Rätt att överklaga besked om avgiftsbeslutet sker skriftligt tillsammans med 
information om hur den enskilde gör för att överklaga beslutet.

16 Jämkning 

16.1 Jämkning av avgifter i ordinärt boende och särskilt 
boende utan heldygnsomorg

Enligt lag ska avgifter vid behov jämkas. Prioritetsordningen vid jämkning följer 
uppställningen nedan. Nr 1 jämkas först och innebär att den enskilde betalar 
detta sist.

Fördelning år 2020 Varav kan jämkas Varav jämkas inte 
1. Hemtjänstavgift 100 %
2. Besök av hemsjukvård 100 %
3. Besök av KommunRehab 100 %
4. Trygghetslarm 100 %
5. Korttidsboende för avlösning Omvårdnad Måltider
6. Dagverksamhet Omvårdnad Måltider

16.2 Jämkning av avgifter vid särskilt boende med 
heldygnsomsorg

Enligt lag ska avgifter vid behov jämkas. 

Fördelning år 2019 Varav kan jämkas Varav jämkas inte 
Hemtjänstavgift 100 %
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-09-04

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 42 Dnr 2019/29

Motion - Livsmiljö

Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå 

motionen

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lämna tjänsteskrivelse, daterad 
2019-08-20,  som yttrande på motionen till kommunfullmäktige

Beskrivning av ärendet
Fredrik Trygg, Sverigedemokraterna, föreslår i motion 

1. att andelen ekologiska och /eller närproducerade livsmedel i 
kommunorganisationen år 2019 ska ha målvärde 45% och för år 2020 
målvärde 60%.

2. att chefen för kostorganisationen i Ludvika kommun ges mandat att 
bestämma procentfördelningen mellan ekologiska och närproducerade 
livsmedel utifrån säsong, pris och tillgång.

I Ludvika kommun under målet ”En miljövänlig kommun” mäts andel 
ekologiska livsmedel som används i kommunens kostorganisation. Vård- och 
omsorgsnämnden har i sitt resultatmått under 2019 att minst 45% av 
livsmedlen ska vara ekologiska och/eller närodlade. Vård- och 
omsorgsnämnden följde sin plan till 80% vid rapporteringstillfälle 2, per 31 maj 
2019. Detta inkluderar att ekologiska livsmedel utvidgats till att omfatta även 
närodlade livsmedel i måluppfyllelsen.

Kostchefen föreslår inför varje år den procentsats som ska eftersträvas att 
uppnå och som är möjlig utifrån de upphandlingar som sker. Förvaltningen 
anser det viktigt att mål och mått överensstämmer med de förutsättningar som 
finns att nå dessa. Om miljömålen är bredare och flexiblare och ett effektivt 
arbete sker med säsongsanpassade råvaror så ger det effekter i form av 
minskade kostnader för råvaror samtidigt som det förbättrar livsmiljön.

Vård- och omsorgsförvaltningen anser att motionen är tillgodosedd då det 
redan finns resultatmått som omfattar både ekologiska och närodlade livsmedel 
som kostchefen i sin organisation kan påverka gällande procentfördelning.

56



          2(2)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad 2019-08-20

2. Motion från Fredrik Trygg, (SD)

Behandling
Åsa Bergkvist (S) yrkar på att Vård- och omsorgsnämnden föreslår 
kommunfullmäktige att avslå motionen
Lars Handegard (V) yrkar bifall till Åsa Bergkvists förslag.
Karin Johnsson (M) yrkar bifall till Åsa Bergkvists förslag.
Calle Svensson (S) yrkar bifall till Åsa Bergkvists förslag.
Ann Katrin Krainer (SD) deltar ej i beslutet.

______

Beslut skickas till
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Akt
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Datum

2019-08-20
Diarienummer

VON 2019/29

Vård- och omsorgsförvaltningen Er referens 

2018/471

Vård- och omsorgsnämnden

Livsmiljö

Förslag till beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå 

motionen då den anses vara tillgodosedd

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lämna tjänsteskrivelse, daterad 
2019-08-20,  som yttrande på motionen till kommunfullmäktige

Beskrivning av ärendet
Fredrik Trygg, Sverigedemokraterna, föreslår i motion 

1. att andelen ekologiska och /eller närproducerade livsmedel i 
kommunorganisationen år 2019 ska ha målvärde 45% och för år 2020 
målvärde 60%.

2. att chefen för kostorganisationen i Ludvika kommun ges mandat att 
bestämma procentfördelningen mellan ekologiska och närproducerade 
livsmedel utifrån säsong, pris och tillgång.

I Ludvika kommun under målet ”En miljövänlig kommun” mäts andel 
ekologiska livsmedel som används i kommunens kostorganisation. Vård- och 
omsorgsnämnden har i sitt resultatmått under 2019 att minst 45% av 
livsmedlen ska vara ekologiska och/eller närodlade. Vård- och 
omsorgsnämnden följde sin plan till 80% vid rapporteringstillfälle 2, per 31 maj 
2019. Detta inkluderar att ekologiska livsmedel utvidgats till att omfatta även 
närodlade livsmedel i måluppfyllelsen.

Kostchefen föreslår inför varje år den procentsats som ska eftersträvas att 
uppnå och som är möjlig utifrån de upphandlingar som sker. Förvaltningen 
anser det viktigt att mål och mått överensstämmer med de förutsättningar som 
finns att nå dessa. Om miljömålen är bredare och flexiblare och ett effektivt 
arbete sker med säsongsanpassade råvaror så ger det effekter i form av 
minskade kostnader för råvaror samtidigt som det förbättrar livsmiljön.

Vård- och omsorgsförvaltningen anser att motionen är tillgodosedd då det 
redan finns resultatmått som omfattar både ekologiska och närodlade livsmedel 
som kostchefen i sin organisation kan påverka gällande procentfördelning.
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Eva Björsland
Förvaltningschef 

Fredrik Olsson
Kostchef

Bilagor
1. Motion- från Sverigedemokraterna

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Akt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-09-04

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 43 Dnr 2019/30

Motion - Sex timmars arbetsdag med bibehållen lön 
inom äldrevården 

Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå 

motionen

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lämna tjänsteskrivelse, daterad 
2019-07-03,  som yttrande på motionen till kommunfullmäktige

Beskrivning av ärendet
Karl Gustav Nilsson, Kommunistiska Partiet föreslår i motion, daterad 25 
november 2018,  att kommunfullmäktige beslutar att på prov införa 6-timmars 
arbetsdag med bibehållen lön inom äldrevården.  

Ludvika kommun arbetar för att anställda i högre utsträckning ska arbeta heltid 
enligt huvudöverenskommelsen 2016 mellan Sveriges kommuner och landsting 
och fackförbundet Kommunal. 

6-timmars arbetsdag innebär att vård- och omsorgsförvaltningen måste anställa 
ytterligare personal då verksamheten bedrivs dygnet runt. 

6-timmars arbetsdag med bibehållen lön innebär ökade lönekostnader eftersom  
ytterligare personal måste anställas. 

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår att motionen avslås.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad 2019-07-03

2. Motion från Karl Gustav Nilsson, Kommunistiska partiet 

______

Beslut skickas till
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunstyrelse
Kommunfullmäktige
Akt
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Datum

2019-07-03
Diarienummer

VON  2019/30

Vård- och omsorgsförvaltningen Ert datum

2019-01-17
Er referens

2018/472 

Vård- och omsorgsnämnden

Sex timmars arbetsdag med bibehållen lön

Förvaltningens förslag till beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå 

motionen

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lämna tjänsteskrivelse, daterad 
2019-07-03,  som yttrande på motionen till kommunfullmäktige

Sammanfattning
Karl Gustav Nilsson, kommunistpartiet föreslår i motion, daterad 25 november 
2018,  att kommunfullmäktige beslutar att på prov införa 6-timmars arbetsdag 
med bibehållen lön inom äldrevården.  

Ludvika kommun arbetar för att anställda i högre utsträckning ska arbeta heltid 
enligt huvudöverenskommelsen 2016 mellan Sveriges kommuner och landsting 
och fackförbundet Kommunal. 

6-timmars arbetsdag innebär att vård- och omsorgsförvaltningen måste anställa 
ytterligare personal då verksamheten bedrivs dygnet runt. 

6-timmars arbetsdag med bibehållen lön innebär ökade lönekostnader eftersom  
ytterligare personal måste anställas. 

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår att motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Karl Gustav Nilsson, kommunistpartiet föreslår i motion, daterad 25 november 
2018,  att kommunfullmäktige beslutar att på prov införa 6-timmars arbetsdag 
med bibehållen lön inom äldrevården.  I motionen framhålles att det kommer 
att ge en mer värdig och bättre vård, underlätta framtida rekryteringar och 
sänka sjukfrånvaron genom 6-timmars arbetsdag. Därav önskas att vård- och 
omsorgsnämnden inför 6-timmars arbetsdag med bibehållen lön på prov i 
äldrevården. 

I huvudöverenskommelsen från 2016 mellan Sveriges kommuner och landsting  
och fackförbundet Kommunal står att målsättningen är att tillsvidareanställning 
på heltid ska vara det normala vid nyanställning och att redan anställda 
medarbetare i högre utsträckning ska arbeta heltid. Alla arbetsgivare ska därför 
ha en plan för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka. Planen ska 
ligga till grund för det fortsatta arbetet med årlig avstämning fram till 2021. 
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Rekryteringsbehovet inom äldreomsorgen i Sverige beräknas växa kraftigt och 
år 2035 kommer det att saknas 160 000 undersköterskor enligt SCB (statistiska 
centralbyrån). Antalet personer som är 80 år eller äldre kommer att öka med 
69% fram till 2035 samtidigt som inte fler utbildar sig. En av åtgärderna för att 
klara bemanningen i äldreomsorgen är att få fler att arbeta heltid. Arbetar fler 
heltid behövs inte lika många rekryteras. 

Vård- och omsorgsförvaltningen ger insatser till äldre och funktionshindrade 
under dygnets alla timmar. Det innebär att om fler arbetar 6 timmars dagar  
kommer behovet av antalet anställda att öka. Från åtta till sex timmars 
arbetsdag kräver en extra person per dygn. Då få utbildar sig kommer antalet 
outbildade anställda att öka. 

Vård- och omsorgsförvaltningen bedriver systematiskt arbetsmiljöarbete och 
arbetar för en god arbetsmiljö för att möjliggöra heltidsarbete. 

Ekonomiska konsekvenser
6-timmars arbetsdag med bibehållen lön kommer att innebära ökade kostnader 
för vård- och omsorgsförvaltningen då ytterligare personal måste anställas. 
Utöver det får vård- och omsorgsförvaltningen ökade lönekostnader för redan 
anställd personal som bibehåller lön men arbetar mindre.

Eva Björsland
Förvaltningschef

Susan Ludvigsson
Enhetschef

Bilagor
Motionen från Kommunistiska partiet

Beslut skickas till
Kommunfullmäktige
Akt
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-09-04

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 44 Dnr 2019/31

Motion - Garantera sammanhängande arbetstid inom 
äldrevården

Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att avslå 

motionen

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lämna tjänsteskrivelse, daterad 
2019-07-03,  som yttrande på motionen till kommunfullmäktige

Beskrivning av ärendet
Karl Gustav Nilsson, Kommunistiska Partiet föreslår i motion , daterad 25 
november 2018, att fullmäktige beslutar om att anställningsformerna inom 
vård- och omsorg inte ska innefatta delade turer..

Vård- och omsorgsnämnden har i uppdrag av Sveriges kommuner och 
landsting och fackförbundet Kommunal att sträva efter sammanhållen arbetstid 
om det är möjligt utifrån verksamhetens behov.

Inom vård- och omsorgsförvaltningen tillämpas individuell arbetstidsplanering, 
vilket innebär att alla anställda har möjlighet att påverka sin arbetstid genom att 
inte lägga delade turer så ofta. 

Vård- och omsorgsförvaltningen skulle få en ökad kostnad om delade turer tas 
bort då ytterligare personal måste anställas.

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår att motionen avslås.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad 2019-07-03

2. Motion från Karl Gustav Nilsson, Kommunistiska Partiet

______

Beslut skickas till
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Akt
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Vård- och omsorgsförvaltningen

Erat datum

2019-01-17
Er referens

2018/474
Er referens

2018/473

Vård- och omsorgsnämnden

Garanterad sammanhängande arbetstid inom 
äldrevården

Förvaltningens förslag till beslut
1. Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att avslå 

motionen

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lämna tjänsteskrivelse, daterad 
2019-07-03,  som yttrande på motionen till kommunfullmäktige

Sammanfattning
Karl Gustav Nilsson, kommunistpartiet föreslår i motion , daterad 25 
november 2018, att fullmäktige beslutar om att anställningsformerna inom 
vård- och omsorg inte ska innefatta delade turer..

Vård- och omsorgsnämnden har i uppdrag av Sveriges kommuner och 
landsting och fackförbundet Kommunal att sträva efter sammanhållen arbetstid 
om det är möjligt utifrån verksamhetens behov.

Inom vård- och omsorgsförvaltningen tillämpas individuell arbetstidsplanering, 
vilket innebär att alla anställda har möjlighet att påverka sin arbetstid genom att 
inte lägga delade turer så ofta. 

Vård- och omsorgsförvaltningen skulle få en ökad kostnad om delade turer tas 
bort då ytterligare personal måste anställas.

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår att motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Karl Gustav Nilsson, kommunistpartiet föreslår i motion , daterad 25 
november 2018, att fullmäktige beslutar om att anställningsformerna inom 
vård- och omsorg inte ska innefatta delade turer. I motionen beskrivs att arbetet 
inom vård- och omsorg ofta är tungt både fysiskt och psykiskt. För att ge en 
bättre och mer värdig vård, behöver de anställda komma till arbetet utvilade 
utan onödig stress. Att garantera en sammanhängande arbetstid beskrivs vara 
ett sätt att komma åt stress och underlätta rekrytering till vården. 

Huvudöverenskommelsen mellan Sveriges kommuner och landsting och 
fackförbundet kommunal 2016 menar att en sammanhållen arbetstid bör 
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eftersträvas om det är möjligt utifrån verksamhetens behov för att åstadkomma 
en god arbetsmiljö. 

Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar därför aktivt med att minska de delade 
turerna genom individuell arbetstidsplanering.

Det innebär att alla medarbetare inom kommunals avtalsområde har möjlighet 
att vara med och påverka sina arbetstider och inte lägga så många delade turer.  
Möjligheten att påverka sina arbetstider innebär också att medarbetare själva 
väljer att arbeta delade turer. 

Förslaget om att ta bort delade turer skulle innebära att vård- och 
omsorgsförvaltningen måste anställa ytterligare personal eller införa längre 
arbetspass för att klara den bemanning som behövs.

Ekonomiska konsekvenser
Att ta bort delade turer och anställa fler skulle vara förenat med ökade 
lönekostnader för förvaltningen.

Eva Björsland
Förvaltningschef

Susan Ludvigsson
Enhetschef

Bilagor
1. Motion från Kommunistiska partiet

Beslut skickas till
Kommunfullmäktige
Akt

67



68



Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-09-04

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 45 Dnr 2019/32

Motion - Återinför sjuksköterskebemanning på 
äldreboendena 

Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå 

motionen

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lämna tjänsteskrivelse daterad, 
2019-08-15 , som yttrande till Kommunfullmäktige

Beskrivning av ärendet
Karl Gustav Nilsson, Kommunistiska Partiet i Ludvika föreslår i motion, 
daterad 25 november 2018, att återinföra sjuksköterskebemanning på 
äldreboendena.  
2017 skedde en omorganisation för sjuksköterskorna då förvaltningen såg en 
ojämn fördelning av sjuksköterskeresurser och behövde skapa en hållbar 
struktur.
Sjuksköterskeresurser behöver användas på ett optimalt sätt för att ge 
kommuninvånarna den hälso- och sjukvård de behöver och för att klara det 
totala hälso- och sjukvårdsuppdraget. 

Vård- och omsorgsförvaltningen anser att motionen är tillgodosedd då de 
sjuksköterskeresurser som finns fördelas utifrån behov där deras kompetens  
som legitimerade sjuksköterskor bäst behövs, oavsett boendeform. 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad 2019-08-15

2. Motion från Karl Gustav Nilsson, Kommunistiska Partiet

Behandling
Calle Svensson yrkar på att Vård- och omsorgsnämnden ska föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen.

Åsa Bergkvist yrkar bifall till Calle Svenssons yrkande.

______
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Beslut skickas till
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Akt

70



TJÄNSTESKRIVELSE
Sida

1(2)
Datum

2019-08-15
Diarienummer

VON  2019/32

Vård—och omsorgsförvaltningen
Eva Krifors Erat datum

2019-01-17
Er referens

2018/474

Vård- och omsorgsnämnden

Återinför sjuksköterskebemanningen på 
äldreboenden

Förslag till beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå 

motionen

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lämna tjänsteskrivelse daterad, 
2019-08-15 , som yttrande till Kommunfullmäktige

Sammanfattning
Karl Gustav Nilsson, kommunistiska partiet i Ludvika föreslår i motion, 
daterad 25 november 2018, att återinföra sjuksköterskebemanning på 
äldreboendena.  
2017 skedde en omorganisation för sjuksköterskorna då förvaltningen såg en 
ojämn fördelning av sjuksköterskeresurser och behövde skapa en hållbar 
struktur.
Sjuksköterskeresurser behöver användas på ett optimalt sätt för att ge 
kommuninvånarna den hälso- och sjukvård de behöver och för att klara det 
totala hälso- och sjukvårdsuppdraget. 

Vård- och omsorgsförvaltningen anser att motionen är tillgodosedd då de 
sjuksköterskeresurser som finns fördelas utifrån behov där deras kompetens  
som legitimerade sjuksköterskor bäst behövs, oavsett boendeform. 

Beskrivning av ärendet
Karl Gustav Nilsson, kommunistiska partiet i Ludvika föreslår i motion, 
daterad 25 november 2018, att återinföra sjuksköterskebemanning på 
äldreboendena. Enligt motionen behövs det både personella resurser för de 
som arbetar med vård och är i behov av vård.

I september 2017 genomfördes en omorganisation i sjuksköterskegruppen. 
Från att tidigare varit uppdelade att arbeta mot särskilt eller ordinärt boende 
blev det en sammanslagning och uppdelning i områden. Det innebär att 
sjuksköterskorna nu arbetar mot både särskilt och ordinärt boende i respektive 
område.

Förändringen genomfördes då arbetsgivaren såg att i den organisation som 
fanns var det svårt att fördela sjuksköterskeresurserna mellan ordinärt och 
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särskilt boende. De sjuksköterskeresurser som fanns måste användas optimalt 
och till dem som bäst behöver en insats av legitimerad sjuksköterska.

Förändringen innebar att varje individ får sin vård utifrån behov och på samma 
villkor, oavsett var man bor. Behov av stöd och handledning till baspersonal 
kan också samordnas bättre och utifrån behov.

Rekrytering av sjuksköterskor var också ett problem, framföralltför till de 
tjänster som var knutna till ett boende. Genom att nu inte ha speciella tjänster 
för boenden så kan de resurser som finns fördelas utifrån behov och 
sjuksköterskorna utför de insatser där deras kompetens som legitimerade 
sjuksköterskor bäst behövs, oavsett boendeform.

Det råder fortfarande brist på sjuksköterskor och bemanningsföretag anlitas för 
att klara bemanning och ge patientsäker vård. Att återinföra sjuksköterskor som 
är stationerade på äldreboenden skulle innebära att vi inte skulle klara av att 
utföra det totala hälso- och sjukvårdsuppdraget. Ska vi i nuläget kunna fullfölja 
uppdraget måste vi arbeta med en gemensam syn och prioritera de insatser som 
måste utföras av en legitimerad sjuksköterska.

Eva Björsland
Förvaltningschef

Eva Krifors
Biträdande områdeschef

Bilagor
Motionen från Kommunistiska partiet

Beslut skickas till
Kommunfullmäktige 
Akt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-09-04

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 46 Dnr 2019/34

Motion - Återetablera ett korttidsboende

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå 

motionen.

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lämna tjänsteskrivelse, daterad 
2019-04-24,  som yttrande på motionen till kommunfullmäktige

Beskrivning av ärendet
Karl Gustav Nilsson, Kommunistiska partiet yrkar i motion, daterad 25 
november 2018, att kommunen ska återetablera ett korttidsboende. 
Samverkan med Region Dalarna sker enligt ”Lagen om samverkan för trygg 
och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård”. Därtill följs också den 
överenskommelse som tecknats mellan Region Dalarna och Dalarnas 
kommuner. Korttidsboende är ingen lagstadgad insats, vad som krävs enligt 
lagstiftningen är att en kommun ska ha verksamhet för avlösning av närstående 
och växelvård. Ludvika kommuns vård- och omsorgsförvaltning erbjuder 
sådana korttidsplatser. 

Vård och omsorgsförvaltningen föreslår att motionen avslås.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-24

2. Motion från Karl Gustav Nilsson, Kommunistiska Partiet

______

Beslut skickas till
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Akt
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Vård- och omsorgsförvaltningen Ert datum

2019-01-17
Er referens

2018/476

Vård- och omsorgsnämnden

Återetablera korttidsboende

Förslag till beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå 

motionen.

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lämna tjänsteskrivelse, daterad 
2019-04-24,  som yttrande på motionen till kommunfullmäktige

Sammanfattning
Karl Gustav Nilsson, gruppledare Kommunistiska partiet yrkar i motion, 
daterad 25 november 2018, att kommunen ska återetablera ett korttidsboende. 
Samverkan med Region Dalarna sker enligt ”Lagen om samverkan för trygg 
och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård”. Därtill följs också den 
överenskommelse som tecknats mellan Region Dalarna och Dalarnas 
kommuner. Korttidsboende är ingen lagstadgad insats, vad som krävs enligt 
lagstiftningen är att en kommun ska ha verksamhet för avlösning av närstående 
och växelvård. Ludvika kommuns vård- och omsorgsförvaltning erbjuder 
sådana korttidsplatser. 

Vård och omsorgsförvaltningen föreslår att motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Karl Gustav Nilsson, gruppledare Kommunistiska partiet föreslår i motion 
daterad 25 november 2018 att kommunen ska återetablera ett korttidsboende.

Samverkan med Region Dalarna sker enligt ”Lagen om samverkan för trygg 
och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård”. Syftet med lagen är att 
gemensamt skapa en trygg, säker och smidig övergång från slutenvård till öppen 
vård och omsorg. Befintliga bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen och 
socialtjänstlagen om fast vårdkontakt och samordnad individuell plan (SIP) ska 
tillämpas. 

Ludvika kommun ingår i en länsövergripande överenskommelse mellan Region 
Dalarna och Dalarnas kommuner. Syftet med överenskommelsen är att säkra 
den enskildes rätt till trygghet, delaktighet och inflytande när vård och omsorg 
och stöd, planeras och genomförs. Den ska åstadkomma en god vård till 
fortsatt öppen hälso- och sjukvård och kommunal vård- och omsorg och 
socialtjänst. 
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Tillsammans planeras för kommuninnevånarnas bästa. Utöver det ansvarar 
varje huvudman för sina områden, samt att organisera dem. Arbetet enligt 
överenskommelsen förhindrar att exempel som är beskrivna i motionen inte ska 
uppstå. 

Kommunens låga kostnader för betalningsansvar för medicinskt 
färdigbehandlade inom slutenvården, styrker formen av samverkan. Under 
första kvartalet 2019 har inget betalningsansvar uppkommit

Vård och omsorgsförvaltningens personal inom hemtjänst och särskilda 
boenden har lika kompetens varför samma goda omvårdnad ges vart man än 
får sina insatser. 

Vad det gäller palliativvård, så vårdas personer inom Ludvika kommuns hälso- 
och sjukvårdsorganisation i livets slut både i ordinära bostäder och i  särskilt 
boende. 
Att återetablera ett korttidsboende kan i dagsläget inte sägas förbättra den vård 
som ges i livets slutskede. 

Att förbättra den palliativa vården har ingenting med att göra vart personer som 
är svårt sjuk vårdas, utan snarare vart personen vill vårdas. 
Vid behov av en lägenhet i särskilt boende kortare tidsperiod så ordnas detta 
inom förvaltningen. 

Korttidsboende är inte lagstadgat för en kommun att tillhandahålla. Vad som 
krävs enligt lagstiftningen är att en kommun ska ha korttidsplatser för avlösning 
av närstående och växelvård. Detta finns inom Ludvika kommuns vård- och 
omsorgsförvaltning. 

Eva Björsland
Förvaltningschef

Lotta Daun Messing
Enhetschef utredning

Bilagor
1. Motionen från Kommunistiska partiet

Beslut skickas till
Kommunfullmäktige
Akt
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Diarienummer

VON  2019/257

Vård- och omsorgsförvaltningen
Eva Björsland, Telefon arbete
eva.bjorsland@ludvika.se 

Vård- och omsorgsnämnden

Granskning rekryteringsprocessen och 
chefsförsörjning

Förvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden överlämnar yttrandet daterad den 4 september 
2019 som nämndens yttrande till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärende
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ludvika kommun har PwC 
genomfört en granskning av kommunens rekryteringsprocess och 
chefsförsörjning. 

Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen och nämnderna 
inte har säkerställt en ändamålsenlig rekryteringsprocess och chefsförsörjning.

Granskningen påvisar att det finns ett pågående förändrings- och 
utvecklingsarbete i kommunen kring att utveckla HR-relaterade processer och 
att det finns en samsyn kring de identifierade bristerna och att det finns en vilja 
och ambition om att åtgärda dessa. 

Granskningen lämnar följande rekommendationer till kommunstyrelsen samt i 
tillämpliga delar av nämnderna:

- Säkerställa en tydlig och enhetlig rekryteringsprocess innefattande en 
tydlig roll- och ansvarsfördelning och gränssnitt mellan personalenheten 
och förvaltningarna. Det finns ett behov av att tydliggöra och 
kommunicera vilket stöd personalenheten erbjuder, samt säkerställa att 
detta stöd överensstämmer med det stöd som cheferna är i behov av.

- Revidera och gör en översyn av befintliga riktlinjer och rutiner för 
rekryteringsprocessen, så att de är aktuella och bidrar till en effektivare 
rekryteringsprocess.

- Säkerställa att rutinen för hantering av personalhandlingar efterlevs.

- Säkerställa att systematiska uppföljningar och utvärderingar av 
rekryteringsarbetet görs.

- Säkerställa en fungerande chefsintroduktion för nya chefer, på såväl 
kommunövergripande nivå som inom respektive förvaltning och 
verksamhet.
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- Säkerställa att det finns tillräckliga verktyg för att bibehålla och utveckla 
chefer och ledare i kommunen, samt att det finns kännedom om dessa 
verktyg i hela organisationen.

Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen instämmer i samtliga punkter och ser positivt på att dessa 
processer tydliggörs i de olika delar som granskningen lyfter fram.

Systematisk uppföljning och utvärdering av rekryteringsarbetet och 
rekryteringsprocesserna är en förutsättning för att lyckas med att attrahera, 
rekrytera och behålla duktiga chefer och ledare i framtiden. 

Att kommunens övergripande processer är tydliga och förankrade är viktigt i 
förvaltningens fortsatta arbete med processerna i den egna verksamheten. 

Eva Björsland
Förvaltningschef

Bilagor
1. Missiv från revisorerna i Ludvika kommun daterad 27 juni 2019
2. Revisionsrapport från pwc daterad 18 juni 2019
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-09-04

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 50 Dnr 2019/257

Yttrande angående rekryteringsprocessen  och 
chefsförsörjning 

Beslut
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar enligt förvaltningschefens 
förslag

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen föredrar ärendet muntligt om att sedan skriva fram ett 
yttrande till vård- och omsorgsnämnden i ärendet om rekryteringsprocessen 
och chefsförsörjning. 

Behandling
Åsa Bergkvist yrkar bifall till förslaget
Calle Svensson yrkar bifall till förslaget
Karin Johnsson yrkar bifall till förslaget

______

Beslut skickas till
Vård- och omsorgsnämnden
Akt
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(4)

2019-09-04

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 47 Dnr 2019/2

Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal 
beslut om bistånd som inte har verkställts juni, juli 
och augusti 2019

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden tar del av och godkänner förvaltningens 

rapporter och översänder rapporterna 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. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Statistikrapport den 30 juni 2019

Antal beslut som inte har verkställts inom tre månader. Andel kvinnor respektive män och antal 
av dessa som tackat nej till erbjudande.

Antal beslut Varav 
kvinnor

Varav 
män

Antal som tackat nej till 
erbjudande

3 1 2 3

 Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader.

Beslut om Antal
LSS – gruppbostad 3

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

Beslut om Besluts-
datum

Antal
 dagar

Kvinna
eller 
man

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

LSS – 
gruppbostad

2018-06-15  383 M 1

LSS – 
gruppbostad

2018-08-23  314 M 1

LSS – 
gruppbostad

2018-10-04  272 K 1

Statistikrapport den 31 juli 2019

Antal beslut som inte har verkställts inom tre månader. Andel kvinnor respektive män och antal 
av dessa som tackat nej till erbjudande.

Antal beslut Varav 
kvinnor

Varav 
män

Antal som tackat nej till 
erbjudande

3 1 2 3

 Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader.

Beslut om Antal
LSS – gruppbostad 3

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

Beslut om Besluts-
datum

Antal
 dagar

Kvinna
eller 
man

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

LSS – 
gruppbostad

2018-06-15  414 M 1

LSS – 
gruppbostad

2018-08-23  345 M 1

LSS – 
gruppbostad

2018-10-04  303 K 1

Statistikrapport den 31 augusti 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
LSS – gruppbostad 3

Äldreboende - demens 2

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  445 M 1

LSS – 
gruppbostad

2018-08-23  376 M 1

LSS – 
gruppbostad

2018-10-04  334 K 1

Äldreboende – 
demens

2019-05-17 106 K 2

Äldreboende - 
demens

2019-05-24   99 M 2

102



          4(4)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad 2019-07-01

Tjänsteskrivelse daterad 2019-08-05
Tjänsteskrivelse daterad 2019-09-02

______

Beslut skickas till
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Akt
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TJÄNSTESKRIVELSE
Sida

1(2)
Datum

2019-07-01
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 30 juni 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 30 juni 2019.
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Ludvika kommun
Datum

2019-04-01
Diarienummer

VON 2019/2
Sida

2(2)

Statistikrapport den 30 juni 2019

Antal beslut som inte har verkställts inom tre månader. Andel kvinnor respektive män och antal 
av dessa som tackat nej till erbjudande.

Antal beslut Varav 
kvinnor

Varav 
män

Antal som tackat nej till 
erbjudande

3 1 2 3

 Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader.

Beslut om Antal
LSS – gruppbostad 3

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

Beslut om Besluts-
datum

Antal
 dagar

Kvinna
eller 
man

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

LSS – 
gruppbostad

2018-06-15  383 M 1

LSS – 
gruppbostad

2018-08-23  314 M 1

LSS – 
gruppbostad

2018-10-04  272 K 1

Eva Björsland
Förvaltningschef

Cathrine Flodström Backlund
Verksamhetsutvecklare

Beslut skickas till
Kommunfullmäktige
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TJÄNSTESKRIVELSE
Sida

1(2)
Datum

2019-08-05
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 juli 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 juli 2019.
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Ludvika kommun
Datum

2019-04-01
Diarienummer

VON 2019/2
Sida

2(2)

Statistikrapport den 31 juli 2019

Antal beslut som inte har verkställts inom tre månader. Andel kvinnor respektive män och antal 
av dessa som tackat nej till erbjudande.

Antal beslut Varav 
kvinnor

Varav 
män

Antal som tackat nej till 
erbjudande

3 1 2 3

 Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader.

Beslut om Antal
LSS – gruppbostad 3

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

Beslut om Besluts-
datum

Antal
 dagar

Kvinna
eller 
man

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

LSS – 
gruppbostad

2018-06-15  414 M 1

LSS – 
gruppbostad

2018-08-23  345 M 1

LSS – 
gruppbostad

2018-10-04  303 K 1

Eva Björsland
Förvaltningschef

Cathrine Flodström Backlund
Verksamhetsutvecklare

Beslut skickas till
Kommunfullmäktige
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TJÄNSTESKRIVELSE
Sida

1(2)
Datum

2019-09-02
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 augusti 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 augusti 2019.
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Ludvika kommun
Datum

2019-09-02
Diarienummer

VON 2019/2
Sida

2(2)

Statistikrapport den 31 augusti 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
LSS – gruppbostad 3

Äldreboende - demens 2

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  445 M 1

LSS – 
gruppbostad

2018-08-23  376 M 1

LSS – 
gruppbostad

2018-10-04  334 K 1

Äldreboende – 
demens

2019-05-17 106 K 2

Äldreboende - 
demens

2019-05-24   99 M 2

Eva Björsland
Förvaltningschef

Cathrine Flodström Backlund
Verksamhetsutvecklare

Beslut skickas till
Kommunfullmäktige
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-09-04

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 48 Dnr 2019/92

Sjukfrånvaro 2019

Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen för maj, juni-och juli 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 motsvarande månad 2017 och 2018.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad 2019-08-26

______

Beslut skickas till
Vård- och omsorgsnämnden
Akt
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TJÄNSTESKRIVELSE
Sida

1(1)
Datum

2019-08-26
Diarienummer

VON  2019/92

Vård- och omsorgsförvaltningen
Åsa Engberg  

Vård- och omsorgsnämnden

Månadsrapport om sjukfrånvaron för vård- och 
omsorgsförvaltningen maj-juni-juli 2019

Förvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen för maj-juni-och juli 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 motsvarande månad 2017 och 2018.

Eva Björsland
Förvaltningschef

Bilagor
1. Diagram för maj- juni- juli 2019

Beslut skickas till
Akt 
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Sjukfrånvaro VoO 2017 2018 t o m juli 2019
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-09-04

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 49 Dnr 2019/42

Närvarorätt på vård- och omsorgsnämndens 
sammanträden

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

områdeschefer, 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, områdeschefer, biståndshandläggare (under 
enskilda ärenden) samt knuten ekonom från stöd- och 
styrningsförvaltningen (under ekonomisk redovisning) har närvarorätt 
vid nämndens arbetsutskotts sammanträden.

3. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att det gäller till och med den 31 
januari 2020.

Beskrivning av ärendet
För att tillräcklig information ska kunna ges till ärendena vid nämndens 
sammanträden är det lämpligt att förvaltningschef, områdeschef, 
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, biståndshandläggare (under enskilda 
ärenden) samt knuten ekonom från stöd- och styrningsförvaltningen (under 
ekonomisk redovisning).

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad 2019-08-08

Behandling
Åsa Bergkvist ( S) yrkar på att det ska stå  i beslutet att det gäller till och med 
den 31 januari 2020.

______
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut skickas till
Vård- och omsorgsnämnden
Akt
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TJÄNSTESKRIVELSE
Sida

1(2)
Datum

2019-08-08
Diarienummer

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, 

områdeschefer, 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, områdeschefer, biståndshandläggare (under 
enskilda ärenden) samt knuten ekonom från stöd- och 
styrningsförvaltningen (under ekonomisk redovisning) har närvarorätt 
vid nämndens arbetsutskotts sammanträden.

3. Vård- och omsorgsnämnden besluter att det gäller till och med den 31 
januari 2020.

Sammanfattning
För att tillräcklig information ska kunna ges till ärendena vid nämndens 
sammanträden är det lämpligt att förvaltningschef, områdeschef, 
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, biståndshandläggare (under enskilda 
ärenden) samt knuten ekonom från stöd- och styrningsförvaltningen (under 
ekonomisk redovisning).

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunallagen 6 kap 19 § ska nämnden besluta om närvarorätt. 

Förvaltningen befinner sig till och med den 31 januari 2020 i en tillfällig 
organisation på grund av en pågående organisationsöversyn. För att tillräcklig 
information ska kunna ges till ärendena vid nämndens sammanträden så anser 
förvaltningen att det är lämpligt att anpassa närvarorätten under denna period. 
Förvaltningen bedömer att det är lämpligt att förvaltningschef, områdeschefer, 
förvaltningssekreterare samt till förvaltningen knuten ekonom från stöd- och 
styrningsförvaltningen (under ekonomisk redovisning) ska ha närvarorätt vid 
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nämndens sammanträden. Allt annat deltagande sker efter begäran och/eller 
beslut av nämndsordförande.

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

Vid ordförandeberedningen deltar förvaltningschef och förvaltningssekreterare. 

 

Eva Björsland
Förvaltningschef

Beslut skickas till
Akten
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Besöksadress
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Telefon
0240-860 00

Fax
0240-866 87
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467-5088

DOKUMENT
Sida

1(1)
Datum

2019-01-14
Diarienummer

VON 2019/9

Vård- och omsorgsförvaltningen

Vård- och omsorgsnämnden

Information från förvaltningen
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Vård- och omsorgsförvaltningen

Vård- och omsorgsnämnden

Information från ordförande
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DELEGATIONSBESLUT
Sida

1(2)
Datum

2019-09-18
Diarienummer

VON 2019/6

Vård- och omsorgsförvaltningen

Vård- och omsorgsnämnden

Redovisning av delegationsbeslut

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

Beskrivning av ärendet
1. Arbetsutskottet 
AU 2019-09-04 § 38-53
Enskilda ärenden 2019-08-04 § 19-20

2. Biståndsbeslut
2019-06-01—2019-06-30
2019-07-01—2019-07-31
2019-08-01—2019-08-31  

3. Förvaltningschef
Kurser

  - Direktupphandling
  - Avtal och avtalstrohet
  - Nätverksträff MAS/MAR
  - Funktionell sittställning
  - Regiondag palliativ vård
  - Kontaktpersonsmöte Patientsäkerhet 

4. Områdeschef 
- Fördelning av arbetsuppgifter inom arbetsmiljöområdet/retur

- Förordnanden

5. Områdeschefer och enhetschefer
Ledighetsansökan

- enskild angelägenhet

- tjänstledighet

- fackligt/politiskt förtroendeuppdrag

- önskad sysselsättningsgrad 

6. Övriga
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 -   Avslag på utlämnande av handling
 -   Utlämnande av allmän handling  
 -   TIB – tjänsteman i beredskap

7. Anställningsavtal
 - 608 st

8. Fonder
Inga aktuella 
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TJÄNSTESKRIVELSE
Sida

1(1)
Datum

2019-09-18
Diarienummer

VON  2019/7

Vård- och omsorgsförvaltningen
Åsa Engberg, 0240- 86685

Vård- och omsorgsnämnden

Redovisning av  meddelanden 

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelandena.

1. VON 2019/147
Avvikelserapportering april-juni 2019.

2. VON 2019/233
KS 2019/306 2019-06-25. Rapportering av målaktiviteter och ekonomi 

3. VON 2017/64
Uppföljning av kompetensutvecklingsplanen 2018 för vård- och 
omsorgsförvaltningen.

4. VON 2019/166
Redovisning från palliativa registret

5. VON 2019/ 153
Förvaltningssamverkan

6. VON 2019/ 118
Protokoll från patientnämnden 2019-06-04 § 40-59

7. VON 2018/274 
Dom från förvaltningsrätten

8. VON 2019/236
Dom från förvaltningsrätten

____________

Beslut skickas till
Akt 
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