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11 Meddelanden som redovisas på nämnd 2018 2018/6 

 
 

Åsa Bergkvist 
ordförande 

Åsa Engberg 
Nämndsekreterare 
Om ni har förhinder meddela mig på 
asa.engberg@ludvika.se  
eller ring  0240 -866 85 

 
Gruppmöten kl 13.15 : (S), (V), och (MP) i Grangärde 
                  (M),(C),(L) och (BoP) i Säfsen 
                     (SD) i lilla Stallet 
 

mailto:asa.engberg@ludvika.se


Heldagen med nämnden 2018-05-30 

Sessionssalen, Stadshuset 

 

 

Kl 8.30 Dagen börjar med att ordförande hälsar välkomna. 

Kl 8.40 Projektet friska medarbetare 

Kl 9.15 Kaffe och smörgås 

Kl 9.35 Rehab kedjan 

Kl 10.20 Lina - hälsoplan. 

Kl 11.00 Paus 

Kl 11.15 Samverkansavtalet. 

Kl 12.00 Lunch 

Kl 13.15 Börjar gruppmötena i anvisade lokaler. 

Kl 14.15 Vård- och omsorgsnämnden sammanträder. 

Ca kl  15:00 kaffe och kaka. 

 

 

           Varmt välkomna! 
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1(1) 
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§ 30  Dnr  

 

Ärendebeskrivning 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott godkänner den muntliga 
redovisningen. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Akt 
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Arbetsutskottet 

 

Redogörelse på arbetsutskottet 
 

Ärendet föredras på arbetsutskottet. 
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§ 32  Dnr 2018/128 

 

Avveckling av larmcentralen 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. Vård och omsorgsnämnden beslutar att larmcentralen bemannas mellan 

6.00 – 22.00 under perioden 1 juni – 31 augusti 2018. 

2. Vård och omsorgsnämnden beslutar att avveckla larmcentralen från 1 
september 2018. 

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 
Larmcentralens primära uppgift har varit att ansvara för förvaltningens 
trygghetslarm. Utifrån brukarens biståndsbeslut på trygghetslarm har 
larmcentralen ansvarat för programmering och installation av larm hemma hos 
brukaren. Larmcentralen har också besvarat trygghetslarmen och ringt ut 
hemtjänstpersonal för att åtgärda larmet. Personalen på larmcentralen har också 
ansvarat för att: 

- Beställa matdistribution, fram till årsskiftet 2016/2017. 

- Rensa personakter när brukaren avlidit. 

- Bemannat enheterna med vikarier samt i förekommande fall utbeordrat 
ordinarie personal. 

- Nyckelhantering till trygghetslarm och hemtjänsten. 

- Administrera felanmälan för WBAB och SBF. 

- På delegation gått in som arbetsledare när ordinarie enhetschef inte är i 
tjänst. 

- Samordnat, ut ringning av personal i POSOM-organisationen. 

Nuläge 
Larmcentralens har sin verksamhet i räddningstjänst lokaler. Personalstyrkan är 
5.5 årsarbetare fördelat på 7 personer och de tjänstgör 24:7. Två av personalen 
har sin placering på larmcentralen. Resterande personer har placeringar i 
förvaltningen som de återgår till.   

Larmcentralens verksamhet har det senaste året förändrats där flera delar har 
organiserats om och lagts på andra verksamheter i förvaltningen.  
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1 januari 2017 upphörde matdistributionen. Larmcentralens uppgift var att 
beställa matlådor till de brukare som hade beslut på insatsen. 

15 januari 2018 har vi en ny organisation för trygghetslarm vilket innebär att de 
delar som Larmcentralen tidigare ansvarat för centraliseras till förvaltningen 
samt att hemtjänsten installerar larmen. Larmmottagningen administreras av 
upphandlad leverantör med egen larmmottagning.  

1 januari 2018 upphör samarbetet med WBAB då man tar tillbaka felanmälan-
tjänsten. 

Våren 2018 centraliseras arkiveringen av akter på förvaltningen. 

1 juni upphör samarbetet med samhällsbyggnadsförvaltningen av 
felanmälantjänsten. 

1 juni övergår ansvaret för samordning av POSOM till säkerhetsansvarig i 
kommunen.  

De arbetsuppgifter som återstår efter 1 juni är vikarieanskaffning och i 
förekommande fall utbeordring av ordinarie personal. Återstår gör också 
hanteringen av nycklar samt arbetsledardelen efter kontorstid.  

Vikarieanskaffning  

Larmcentralen har idag mellan 0-10 vikarietillsättningar att göra under vardagar 
då bemanningsenheten inte är öppen. Under helgerna rör det sig om mellan 0-
50 tillsättningar från fredag eftermiddag till måndag morgon. Den akuta 
frånvaron som larmcentralen hanterar på obekväma arbetstider är till största 
delen sjukfrånvaro och vård av barn. När vi kartlagt på vilka tider som 
frånvaroanmälningarna kommer in till larmcentralen så gäller det oftast 
nästkommande dag. Vi kan därför se att det är möjligt att styra 
frånvaroanmälan till bestämda tider.  

I en undersökning hur vikarietillsättningar går till i övriga kommuner i länet så 
har flertalet bemanningsenheter stängt på helgerna men de som har öppet på 
helger, har bemannat endast förmiddagar. 

Ekonomi 

Avveckling av larmcentralen är kostnadsneutral. För den enskilde brukaren som 
har trygghetslarm innebär förändringen en kvalitetsökning. 

Fortsatt arbete  
- Bemanningsenheten bemannas dagtid även på helgdagar från den 1 

september.   

- Rekrytera en bemanningsadministratör. 

- Arbeta fram rutiner för bemanning på tider bemanningsenheten inte är 
öppen.   
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- Utreda hur larmcentralens kvarvarande arbetsledaruppgifter ska 
hanteras i förvaltningen. Främst rätten att beordra anställda att arbeta 
övertid.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 10 april 2018. 
 

______  
 

Beslut skickas till 
Vård- och omsorgsnämnden 
Akt 

 



 

 

Vård- och omsorgsförvaltningen 
Cecilia Lantz 
cecilia.lantz@ludvika.se  
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Vård- och omsorgsnämnden 

 

Avveckling av Larmcentralen 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Vård och omsorgsnämnden beslutar att larmcentralen bemannas mellan  

6.00 – 22.00 under perioden 1 juni – 31 augusti 2018. 

2. Vård och omsorgsnämnden beslutar att avveckla larmcentralen från 1 
september 2018. 

 

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 
Larmcentralens primära uppgift har varit att ansvara för förvaltningens 
trygghetslarm. Utifrån brukarens biståndsbeslut på trygghetslarm har 
larmcentralen ansvarat för programmering och installation av larm hemma hos 
brukaren. Larmcentralen har också besvarat trygghetslarmen och ringt ut 
hemtjänstpersonal för att åtgärda larmet. Personalen på larmcentralen har också 
ansvarat för att: 

- Beställa matdistribution, fram till årsskiftet 2016/2017. 

- Rensa personakter när brukaren avlidit. 

- Bemannat enheterna med vikarier samt i förekommande fall utbeordrat 
ordinarie personal. 

- Nyckelhantering till trygghetslarm och hemtjänsten. 

- Administrera felanmälan för WBAB och SBF 

- På delegation gått in som arbetsledare när ordinarie enhetschef inte är i 
tjänst. 

- Samordnat, ut ringning av personal i POSOM-organisationen. 

Nuläge 
Larmcentralens har sin verksamhet i räddningstjänst lokaler. Personalstyrkan är 
5.5 årsarbetare fördelat på 7 personer och de tjänstgör 24:7. Två av personalen 
har sin placering på larmcentralen. Resterande personer har placeringar i 
förvaltningen som de återgår till.   

Larmcentralens verksamhet har det senaste året förändrats där flera delar har 
organiserats om och lagts på andra verksamheter i förvaltningen.  
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1 januari 2017 upphörde matdistributionen. Larmcentralens uppgift var att 
beställa matlådor till de brukare som hade beslut på insatsen. 

15 januari 2018 har vi en ny organisation för trygghetslarm vilket innebär att de 
delar som Larmcentralen tidigare ansvarat för centraliseras till förvaltningen 
samt att hemtjänsten installerar larmen. Larmmottagningen administreras av 
upphandlad leverantör med egen larmmottagning.  

1 januari 2018 upphör samarbetet med WBAB då man tar tillbaka felanmälan-
tjänsten. 

Våren 2018 centraliseras arkiveringen av akter på förvaltningen. 

1 juni upphör samarbetet med samhällsbyggnadsförvaltningen av 
felanmälantjänsten. 

1 juni övergår ansvaret för samordning av POSOM till säkerhetsansvarig i 
kommunen.  

De arbetsuppgifter som återstår efter 1 juni är vikarieanskaffning och i 
förekommande fall utbeordring av ordinarie personal. Återstår gör också 
hanteringen av nycklar samt arbetsledardelen efter kontorstid.  

 

Vikarieanskaffning  

Larmcentralen har idag mellan 0-10 vikarietillsättningar att göra under vardagar 
då bemanningsenheten inte är öppen. Under helgerna rör det sig om mellan 0-
50 tillsättningar från fredag eftermiddag till måndag morgon. Den akuta 
frånvaron som larmcentralen hanterar på obekväma arbetstider är till största 
delen sjukfrånvaro och vård av barn. När vi kartlagt på vilka tider som 
frånvaroanmälningarna kommer in till larmcentralen så gäller det oftast 
nästkommande dag. Vi  kan därför se att det är möjligt att styra 
frånvaroanmälan till bestämda tider.  

I en undersökning hur vikarietillsättningar går till i övriga kommuner i länet så 
har flertalet bemanningsenheter stängt på helgerna men de som har öppet på 
helger, har bemannat endast förmiddagar. 

 

Ekonomi 

Avveckling av larmcentralen är kostnadsneutral. För den enskilde brukaren som 
har trygghetslarm innebär förändringen en kvalitetsökning. 

Fortsatt arbete  
- Bemanningsenheten bemannas dagtid även på helgdagar från den 1 

september.   

- Rekrytera en bemanningsadminsitratör. 

- Arbeta fram rutiner för bemanning på tider bemanningsenheten inte är 
öppen.   
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- Utreda hur larmcentralens kvarvarande arbetsledaruppgifter ska 
hanteras i förvaltningen. Främst rätten att beordra anställda att arbeta 
övertid.  

 

 

  

Cecilia Lantz 
Områdeschef 

Bilagor 
Riskbedömning från Larmcentralens personal 
Riskbedömning från Nattpatrullen 
Riskbedömning Bemanningsenheten 
Riskbedömning från förvaltningen 
 

Beslut skickas till 
Områdeschef 
Enhetschef 
Akt 
 
 







180502 Riskbedömning för bemanningsadministratörer om larmcentralen läggs ner 

RESULTAT AV RISKBEDÖMNING HANDLINGSPLAN 
Riskkällor och risker Allvarlig 

risk 
Ann
an 

risk 
Åtgärder Ansvarig Klart när 

Uppföljn
ing/ 

kontroll 
Överfall på väg till arbetet utanför Marnäsliden. X  Tillstånd att parkera utanför ingången 

Kontakt med väktarfirma. 
Enhetsc
hef 

180901  

Om arbetsuppgiften utbeordring tilldelas 
bemanningsadministratörerna, skapas stor stress 
som kan leda till sjukskrivning och uppsägning. 

X  Tydliga rutiner för arbetsuppgiften.  
Utbildning. 
Chefer i beredskap? 

Förvaltn
ingens 
lednings
grupp 

Innan 
arbetsup
pgiften 
ska 
utföras 
av BA. 

 

Stressig arbetsmiljö när tiden ska räcka till att även 
arbeta helger. 

X  Anställa en till bemanningsadministratör. Enhets 
chefen 

180901  

Felbokningar kan ske på tider bemanningsenheten 
är stängd som leder till merarbete och stress.  

 X Tydliga rutiner på arbetsplatserna och 
tillgång till Time care pool för att se 
tillgängliga vikarier. 

Alla 
enheter 

180901  

Ensamarbete kan skapa stress. X  Utreda om det ska vara minst två i tjänst 
samtidigt. 
Kan man få arbeta hemifrån? 
Tydliga rutiner för arbetet. 

Enhets- 
chefen 

180601  

Kvällsöppet skapar stor stress och kan innebära 
sjukskrivning och uppsägning. 

X  Rutiner för vikarieanskaffning på varje enhet 
under tider som bemanningsenheten är 
stängd. Om rutiner finns, behöver 
bemanningsenheten inte vara öppen på 
kvällar.   

Förvaltn
ingens 
lednings
grupp 

180901  

Mindre flexibilitet i arbetstider om flextidsavtalet 
inte går att tillämpa vid helgtjänstgöring. 

 X Se över flextidsavtalet och eventuellt utarbeta 
ett nytt avtal. 

Enhets-
chefen 

180901  

Bemanningsenheten kan bli tom vid sjukdom.  X Utreda om det ska vara två i tjänst per helg.  
Kan beredskap tillämpas? 

Enhets- 
chefen 

180601  

       

       



       

     
 

  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Blanketten är framtagen av Arbetsmiljöverket.  
För mer information om systematiskt arbetsmiljöarbete: http://www.av.se/sam/ 
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A. Precisera den planerade ändringen 
Larmcentralen avvecklas 180901. 

 

Förklara varför ändringen ska ske, samt kort vad som ska ändras? 
En ny organisation för trygghetslarm är igång sedan 15 januari 2018 vilket innebär att larmcentralens 
primära arbetsuppgift inte längre finns kvar. Andra uppgifter som att hantera arkivering av journaler 
samt matdistribution har tagits bort. Återstående arbetsuppgifter för larmcentralens personal är inte 
tillräckligt för att fylla deras arbetstid.  

 
Vad består ändringen av 
Larmcentralen avvecklas 180901. Arbetsuppgifter som återstår att utreda samt hitta en lösning för är: 

- Bemanning och i förekommande fall utbeordring 
- Arbetsledaransvaret efter kontorstid 
- Nyckelhanteringen 

 
 

1: Var ska ändringen genomföras?  
Larmcentralen 
Bemannningsenheten 

  
 

2. Vilka arbetstagare berörs? eller grupper av arbetstagare? antal? dag eller natt? 
Samtlig personal inom förvaltningen 

 
 

3. Hälso och sjukvårdsperspektiv dvs. vilka brukargrupper påverkas? 
Brukare som har insatser enligt SOL, LSS och HSL  

  
  

B. Gör risk bedömningen 
 

1: Ta fram de riskkällor som ni identifierat och bockat för ovan (gärna var och en för 
sig)och bedöm vilka risker dessa kan leda till avseende risken för ohälsa eller 
olycksfall. Bedöm också om riskerna är allvarliga eller inte allvarliga. 

 
 

• 1. Otydlighet vad som gäller att utbeordra personal. Gult 
• 2. Ökad stress för personalen om man inte får ut en vikarie. Rött 
• 3. Ökad arbetsbelastning för personal vid rekrytering relaterat till att TC-pool inte kan 

användas på samma sätt som tidigare, dvs vid alla tidpunkter. Gult 
• 4. Ökade kostnader samt sämre arbetsmiljö om chefer är i beredskap. Grönt 
• 5. Koordinering kvälls- och nattetid försvinner. Frågor av alla slag kan då komma till 

enhetschefen dygnet runt. Grönt 
• 6. Frånvarolista försvinner. Listan är bra för att få en överblick hur frånvaron varit. Grönt 
• 7. Behov av att arbeta i olika IT-system dygnet runt. Grönt 
• 8. Tidspress för enhetschef som redan har många arbetsuppgifter. Gult 
• 9. Förändrade arbetstider för enhetschefer. Gult 
• 10. Ändrade arbetsuppgifter för enhetschefer när man ansvarar för samtliga enheter i 

förvaltningen. Gult 
• 11.Otydlig organisation om avveckling sker innan nya rutiner och arbetssätt är förankrade 

och säkra. Gult 
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• 12. Brister i samordningen kring brukare vid akuta situationer, hot och våld samt 

sjukdomstillstånd hos brukare. Rött 
 
• 13. Att allt inte är förberett innan 1 juni då nattbemanningen tas bort. Rött 

 
C. Åtgärda 

 
1. Skriv ner hur ni ska åtgärda de riskkällor ni identifierat under punkten B (gärna 

var och en för sig) 
 
• 1, 2 Tydlig handlingsplan i förvaltningen som sen anpassas till varje arbetsplats 
• 3. Se över vilka som ska ha behörighet i TC pool 
• 4. Tydlig fördelning brukarfrågor kontra personalfrågor 
• 5. Tydliggöra rutinen för rapportering 
• 6. Skapa ny rutin 
• 7. Se över behörigheter för planeringsombuden 
• 8, 9, 10 Tydlig handlingsplan i förvaltningen som sen anpassas till varje enhet 
• 11. Tidsbestämd handlingsplan. 
• 12. Se över befintliga handlingsplaner för hot och våld och anpassas efter varje enhet samt ta 

fram handlingsplaner där det inte finns. 
• 13. Tidsbestämd handlingsplan 

 
 

D. Handlingsplan 
 
Vilka Åtgärder:  
Tydliggöra vilka frågor som är brukarrelaterade och personalfrågor 
 
Ska vara genomförda den: 
31 maj och 31 augusti 2018 
 
Vem ansvarar för genomförandet: 
Förvaltningsledningen tillsammans EC för HSL samt larmcentral 
 
 
Vilka åtgärder:  
Handlingsplan för sommaren 
 
Ska vara genomförda den: 
31 maj 2018 
 
Vem ansvarar för genomförandet: 
Förvaltningsledning och enhetschefer 
 
 
Vilka åtgärder:  
Se över behörigheter i Procapita och TimeCare Pool för nattpatrullen 
 
Ska vara genomförda den: 
31 maj 2018 
 
Vem ansvarar för genomförandet: 
Handläggare, EC BE tillsammans med EC nattpatrull 
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Vilka åtgärder: 
Se över nyckelhanteringen 
 
Ska vara genomförda den: 
31 augusti 2018 
 
Vem som ansvarar för genomförande: 
Förvaltningsledningen, (säkerhetsansvarig tillsammans med EC HSL och LC) 
 
 
Vilka åtgärder:  
Se över rätten att utbeordra personal 
 
Ska vara genomförda den: 
31 augusti 2018 
 
Vem ansvarar för genomförande: 
Förvaltningsledning 
 
 
Vilka åtgärder:  
Kommunicera ut i verksamheten vilka öppettider BE har samt vilka uppgifter ska ha 
 
Ska vara genomförda den: 
31 augusti 2018 
 
Vem ansvarar för genomförandet: 
Susan tillsammans med förvaltningsledningen 
 
 
Vilka åtgärder:  
Se över behörigheter i Procapita och TimeCare Pool för vårdpersonal 
 
Ska vara genomförda den: 
31 augusti 2018 
 
Vem ansvarar för genomförandet: 
Handläggare tillsammans med EC BE 
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§ 33  Dnr 2018/59 

 

Månadsrapport för mars 2018 om sjukfrånvaron för 
vård- och omsorgsförvaltningen 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden noterar redovisningen av sjukfrånvaron för mars 
2018. 

Beskrivning av ärendet 
Redovisning av sjukfrånvaron för personal på vård- och omsorgsförvaltningen. 
Sjukfrånvaron är redovisad genom procent av sjukfrånvarotimmar av arbetad 
tid. 

Sjukfrånvaron redovisas från personalsystemet efter avslutad månad. 
Redovisningen jämför med sjukfrånvaron motsvarande månad föregående år. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 26 april 2018. 
 

______ 
 

Beslut skickas till 
Vård- och omsorgsnämnden 
Akt 



 

 

Vård- och omsorgsförvaltningen 
Margareta Karlsson 
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Vård- och omsorgsnämnden 

 

Månadsrapport för mars 2018 om sjukfrånvaron för 
vård- och omsorgsförvaltningen 

Förvaltningens förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden noterar redovisningen av sjukfrånvaron för mars 
2018. 

Beskrivning av ärendet 
Redovisning av sjukfrånvaron för personal på vård- och omsorgsförvaltningen. 
Sjukfrånvaron är redovisad genom procent av sjukfrånvarotimmar av arbetad 
tid. 

Sjukfrånvaron redovisas från personalsystemet efter avslutad månad. 
Redovisningen jämför med sjukfrånvaron motsvarande månad föregående år. 

 

 

  

Bilagor 
1. Diagram 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelseförvaltningen, Personalenheten 
Akt 
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Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
1(2) 

2018-05-16 
 
 

  
 
 

§ 34  Dnr 2018/1 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Varje månad lämnas statistikrapport till vård- och omsorgsnämnden och 
kommunfullmäktige över hur många gynnande beslut som inte har verkställts 
inom tre månader.  
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Statistikrapporten beskriver vilken typ av bistånd som besluten gäller, antal 
beslut som inte verkställts inom tre månader samt hur lång tid det har gått från 
dagen för respektive beslut.  

Rapporteringen sker en gång varje månad och upprepas till dess att beslutet är 
verkställt. Ett beslut är verkställt när den enskilde tillhandahålls den beviljade 
insatsen. 

Denna rapport avser de uppgifter som fanns tillgängliga den 30 april 2018. 

Statistikrapport den 30 april 2018 
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 

0 0 0 0 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 2 maj 2018. 
 

______ 
 

Beslut skickas till 
Vård- och omsorgsnämnden  
Akt 



 

 

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

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2018-05-02 

Diarienummer 
VON  2018/1 

 
 

 
 

 
 
 

Vård- och omsorgsnämnden 

 

Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal 
beslut om bistånd som inte har verkställts till och 
med 30 april 2018 

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

rapport och översänder rapporten till kommunfullmäktige för 
kännedom. 

 

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

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

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

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

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

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

Varje månad lämnas statistikrapport till vård- och omsorgsnämnden och 
kommunfullmäktige över hur många gynnande beslut som inte har verkställts 
inom tre månader.  
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Statistikrapporten beskriver vilken typ av bistånd som besluten gäller, antal 
beslut som inte verkställts inom tre månader samt hur lång tid det har gått från 
dagen för respektive beslut.  

Rapporteringen sker en gång varje månad och upprepas till dess att beslutet är 
verkställt. Ett beslut är verkställt när den enskilde tillhandahålls den beviljade 
insatsen. 

Denna rapport avser de uppgifter som fanns tillgängliga den 30 april 2018. 

Statistikrapport den 30 april 2018 
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 

0 0 0 0 

 

Margareta Karlsson 
Förvaltningschef 

Cathrine Flodström Backlund 
Verksamhetsutvecklare 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
 



 

 
 
Ludvika kommun 
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www.ludvika.se 

E-post 
vard.omsorg@ludvika.se 

Organisationsnr 
212000-2270 

Postadress 
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Besöksadress 
Biskopsvägen 10 
771 51 Ludvika 

Telefon 
0240-860 00 

Fax 
0240-868 99 

Bankgiro 
467-5088 

PlusGiro 
12 45 30-7 
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PlusGiro 
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Vård- och omsorgsnämnden 
 

DELEGATIONSBESLUT 
Sida 
1(1) 

Datum 
2018-05-30 

 
Von 2018/7 

 
 

 
 

Redovisning av delegationsbeslut 

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.  

Ärendebeskrivning 

1. Arbetsutskottet  
AU 2018-05-16 § 30-36 

2. Biståndsbeslut 
- april 

3. Förvaltningschef 
Kurser 

- Handläggarträff för ekonomiadministratörer 

- Användarträff- Intraphone 

4. Områdeschef  
- Arbetsmiljöansvar 

- Förordnande 

5. Områdeschefer och enhetschefer 
- Ledighetsansökan 

- enskild angelägenhet 

- tjänstledighet 

- fackligt/politiskt förtroendeuppdrag 

- önskad sysselsättningsgrad  

6. Övriga 
MBL - Sommar bemanningen sjuksköterskor 
MBL- förhandlingar gällande ändrade arbetstider på bemanningsenheten.   
MBL - förhandlingar gällande avveckling av larmcentralen. 
MBL - Ny titel med ändring från fritidspedagog till stödpedagog 

7. Anställningsavtal  
-  147 stycken. 

8. Fonder 
- Brev om att det inte blir någon utdelning på grund av ränteläget ut Stiftelsen     
Björknerska donationsfonden.  
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Redovisning av meddelanden 
Sida 
1(1) 

Datum 
 2018-05-30 

 
Von  

 
 

 
 

Redovisning av meddelanden 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelandena. 

A) Von 2018/98 
Uppföljning av kompetensutvecklingsplanen 
B) Von 2018/132 
Fastighetsöverföring från Ludvika kommun till Ludvika kommunfastigheter AB 
C) Von 2018/52 
Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket, samt svar på det som ska 
åtgärdas. 
D) Von 2018/108 
Föranmälan om inspektion Timmermansvägen 37 
E) Von 2018/109 
Föranmälan om inspektion Krusbärsgården 1  
F) Von 2018/10 
Rapporten om digitalisering är överlämnad till Socialdepartementet 
G) Von 2018/126 
Överföring av kultur- och fritidsverksamheten till samhälls-
byggnadsförvaltningen och integrationsverksamheten till kommunstyrelsen. 
H) Von 2017/63   
Rapportering av målaktiviteter och ekonomi för 2018.(Budgetuppföljning). 
I) Von 2017/85 
§ 107 Uppföljning av internkontroll 2017. 
J) Von 2018/113 
Avvikelserapportering 1:a kvartalet 2018 
K)Von 2018/138 
Stiftelsen Björknerska donationsfonden.  
 
 

 

 





Uppföljning Kompetensutvecklingsplan 2017 kommunövergripande Diarienr: VON 2018/98

Utbildning

Deltagare Omfattning

Beräknad

Utbildningsk

ostn

Beräknad

Personalkos

tnad Ansvarig

Uppfölj 

Antal 

som gått

Uppfölj 

Övrig

 kostnad

Uppfölj 

Verklig 

Personal

kostnad

Uppfölj

Kommentar

Arbetsledarutbildning, 4 dagar Arbetsledare Stöd och 

styrning

Stöd och styrning

Brand och säkerhet grund, 1 dag (SAK) Brand och säkerhetsombud 60 Stöd och 

styrning

148800 Cecilia Vestergaard

Genomföres ej

Brandutbildning + HLR, 4 tim (SAK) Omvårdnadspersonal 500 Stöd och 

styrning

620000 Ann-Cristin Pedersen

285 353400 Genomfördes

Grundläggande brandutbildning, 4 tim (SAK) Nyanställd omvårdnadspersonal 50 Stöd och 

styrning

62000 Ann-Cristin Pedersen

50 62000 Genomfördes

Friskvård 1-2 dagar Hälsoinspiratör 25 Stöd och 

styrning

124 000 kr Stöd och styrning

15 37200 Genomfördes

Systematiskt säkerhetsarbete (SSA), 1 dag 

vartannat år

Arbetsledare Stöd och 

styrning

Cecilia Vestergaard

Summa beräknad Utbildningskostnad + Vikariekostnad 954 800 kr 452600

1



Uppföljning Kompetensutvecklingsplan 2017 Förvaltningsövergripande

Utbildning Deltagare Omfattning

Beräknad 

utbildningsk

ostnad

Beräknad 

Personalkos

tnad Ansvarig

Uppfölj 

Antal 

som gått

Uppfölj 

Övrig

 kostnad

Uppfölj 

Personal

kostnad Kommentar

Anhörigombud nya, 1/2 dag * 2 tillfällen.

Nya Anhörigombud 5

12400

Torild Ibsen/

Lotta Daun Mässing

0 Genomföres ej

Anhörigombud fortbildning, 1/2 dag * 2 tillfällen 

(kombinerad nätverk och utbildning)

Anhörigombud 30

74400

Torild Ibsen/

Lotta Daun Mässing

35 86800 Genomfördes

Bilombud, 1/2 dag Bilombud 15 18600 Cecilia Lantz/

Raimo Jansson 0 Genomföres ej

BPSD

BPSD-ansvarig 6

7440

Cecilia Lantz/

Maj-Britt 

Bertholdsson 0

Har tagits på

delegation

Delegeringsutbildning HSL Ssk/dsk grupp 5

6200

Maj- Britt 

Bertholdsson 0 Genomföres ej

Dokumentation

Internationell klassifikation av funktionstillstånd, 

funktionshinder och hälsa (ICF)

Enhetschefer

leg. personal

omvårdnadspersonal

Biståndshandläggare

hela 

förvalt

80 000 165 000 Lotta Daun Messing

Cecilia Vestergaard

0 Genomföres ej

Förflyttningskunskap, 1/2 dag Ryggombud 60 Företags

hälso

vården

74 400 Ann-Cristin

Pedersen

43

Företags

hälsovård 53320 Genomfördes

Förflyttningskunskap, 1/2 dag Omvårdnadspersonal/

larmassistenter + kök?

500 Företags

hälso

vården

620 000 Ann-Cristin 

Pedersen

281

Företags

hälsovård 348440 Genomfördes

Hjälpmedel, 1/2 dag Hjälpmedelsombud 16 19840 Eva Krifors

14 17360 Genomfördes

HLR-utbildning, 1/2 dag 30 30 000 37200 Ann-Cristin

Pedersen 0 0 0 Genomfördes ej

2



Hot och våld, 1/2 dag Psykiatrin 

LSS, Demensvård 

100 Företags

hälso

vården

124000 Ann-Cristin 

Pedersen

108

Företags

hälsovård 267840

Genomfördes

men heldagar

Hygienutbildning, 1/2 dag*2 tillfällen

Hygienombud 40 99 200 Maj-Britt

Bertholdsson

35 43400

Genomfördes 

En halvadag/

person

Inkontinensutbildning, 1/2 dag Inkontinensombud 50 62 000 Maj-Britt

Bertholdsson 0 Genomfördes ej

Kognitiv beteende utbildning LSS/Psykiatrin 25000 65 000 Lina Ekdahl

Holmström 46 31000 99820 Genomfördes

Livsmedelshygien 1 dag Personal som arbetar i kök 30 30 000 74400 Matilda 

Skogtoft 40 4960 99200 Genomfördes

Läsombud/LSS  Läsombud/LSS 10 12400 Lina Ekdahl 

Holmström 0 Genomfördes ej

Måltid och munvårdsutbildning, 1/2 dag Måltids- och 

munvårdsombud

65 20000 80600 Matilda 

Skogtoft 65 2480 80600 Genomfördes

Munvårdsutbildning, 3 tim Nyanställda 20

18600

Ann-Cristin 

Pedersen 42 52080 Genomfördes

Palliativ vård 1/2 dag Omvårdnadspersonal

i särskilt boende

120

148800

Maj-Britt 

Bertholdsson 68 84320 Genomfördes

Senior Alert 1/2 dag

Baspersonal

70

86800

Maj-Britt 

Bertholdsson 0 Genomfördes ej

Vård- och stödsamordnare 1/2 dag*2 tillfällen

7 40000 17360

Lina Ekdahl 

Holmström

9 22320 Genomfördes

Summa beräknad Utbildningskostnad och Vikariekostnad 225 000 1 824 640 38440 1255500

3
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Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
1(4) 

2018-04-23 
 
 

  
 
 

§ 66  Dnr 2017/500 

 

Fastighetsöverföring från Ludvika kommun till 
Ludvika Kommunfastigheter AB 

Beslut 
1. Fullmäktige har inget att erinra mot Ludvika Kommunfastigheter AB:s 

hemställan om att få köpa de i bilaga 1 angivna fastigheterna.  
2. Fullmäktige har heller inget att erinra mot att samhällsbyggnadsnämnden 

säljer fastigheterna i bilaga 1 till Ludvika Kommunfastigheter AB.  
3. Köpeskillingen fastställs till kommunens bokförda värde vid 

försäljningstillfället. 

Beskrivning av ärendet 
Fullmäktige har, genom bildandet av Ludvika Kommunfastigheter AB 
(LKFAB), valt att renodla fastighetsinnehavet till bolaget. Av bolagsordningens 
3 § framgår att bolaget har till uppgift att äga och förvalta fastigheter för att till 
självkostnadspris tillhandahålla lokaler för kommunens samtliga verksamheter.  

Detta klarläggs i den fastighetsstrategi som fullmäktige antog den 29 maj 2017 § 
99. I strategin förtydligas vilka fastigheter som bör övergå till kommunens 
helägda bolags ägo och vilka som bör vara kvar i kommunens ägo. Av andra 
kapitlet i fastighetsstrategin framgår bland annat att fastigheter som används 
inom skola, vård och omsorg, fritid, teknisk eller administrativ verksamhet inte 
ska ägas direkt av Ludvika kommun.  

LKFAB har identifierat 37 fastigheter som man bedömer som enkla att 
överföra från Ludvika kommun till bolaget i en första etapp. Ärendet har 
kompletterats och fastighetsförteckningen som ligger till grund för 
överföringen har reviderats under resans gång. Försäljningspriset är detsamma 
som för kommunen bokfört värde per 31 december 2017. Köpeskillingen för 
de fastigheter som säljs uppgår till 62 966 172 kronor. Villkoren för köpen 
regleras i köpeavtalen.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 10 april 2018 och beslutade enligt 
förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 6 april 2018.  



 
 
      

 
      

 
2(4) 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

2. Komplettering beträffande fastighetsöverföring från Ludvika kommun till 
Ludvika Kommunfastigheter AB, etapp 1 inklusive fastighetsförteckning. 
Skrivelsen är daterad 3 april 2018.  

3. Fastighetsöverföring från Ludvika kommun till Ludvika kommunfastigheter 
AB inklusive fastighetsförteckning, daterad 27 oktober 2017.  

Tidigare beslut i ärendet 
Kommunstyrelsen den 10 april 2018 § 86. 
Samhällsbyggnadsnämndens den 18 december 2017 § 145. 

Behandling 
HåGe Persson (M) och Mikael Hjort (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag.  

______ 
 

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden för verkställighet (inklusive bilagor) 
Ludvika Kommunfastigheter AB (inklusive bilagor) 
Övriga nämnder för kännedom 
Akten 
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Bilaga 1 
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Från: Lindberg, Dick
Till: Lindberg, Dick
Kopia: Olmsäter, Therese
Ärende: Rapporten E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2018
Datum: den 19 april 2018 12:47:16

Hej
Rapporten om digitaliseringen är nu överlämnad till Socialdepartementet och publicerades på
Socialstyrelsens webbplats denna morgon.
 
Jag vill än en gång tacka alla er som har arbetat med att besvara enkäten. Vi fick ju en god
svarsfrekvens trots att enkäten är omfattande och i vissa avseenden komplicerad att besvara.
 
Rapporten kan laddas ner eller beställas från webbplatsen
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2018/2018-4-11 .
 
För er som besöker Vitaliskonferensen i Göteborg kan jag tipsa om att vi kommer att presentera
några resultat från undersökningen tisdag den 24 april kl. 16.00 – 16.30 i sal G3. Vi kommer
också att hålla en workshop där vi vill ha en dialog om vad vi frågar efter i enkäten och hur vi gör
detta. Kom gärna och hjälp oss att förbättra insamlingen. Onsdag den 25 april 10.00 – 10.50 i sal
R4, rubrik Uppföljning av e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna.
 
Vänliga hälsningar
 
--------------------------------------------
Dick Lindberg
Avdelningen för Utvärdering och analys
Socialstyrelsen
 
106 30 Stockholm
Besök: Rålambsvägen 3
Tel: 075-247 34 12
Vx: 075- 247 30 00
 

mailto:dick.lindberg@socialstyrelsen.se
mailto:Therese.Olmsater@socialstyrelsen.se
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2018/2018-4-11
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Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
1(4) 

2018-04-23 
 
 

  
 
 

§ 65  Dnr 2018/64 

 

Överföring av kultur- och fritidsverksamheten till 
samhällsbyggnadsförvaltningen och 
integrationsverksamheten till kommunstyrelsen 

Beslut 
1. Fullmäktige beslutar att upplösa kultur- och fritidsförvaltningen.  

2. Fullmäktige beslutar enligt förslag, daterat den 8 mars 2018, att 
verksamhetsområdena kultur och ungdom, fritid och idrott samt 
administrativ personal överförs från kultur- och fritidsförvaltningen till 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 

3. Fullmäktige beslutar enligt förslag, daterat den 8 mars 2018, att 
verksamhetsområde integration- och etableringscenter överförs från kultur- 
och fritidsförvaltningen som en egen enhet inom verksamhetsområde stöd 
och styrning till kommunstyrelsens förvaltning  

4. Fullmäktige beslutar att överföra personal och motsvarande budgetmedel 
från kultur- fritidsnämnden till samhällsbyggnadsnämnden. 

5. Fullmäktige beslutar att överföringen genomförs 1 juli 2018.  

6. Fullmäktige antar reviderat allmänt reglemente för kommunstyrelsen och 
övriga nämnder, daterat den 8 mars 2018, under förutsättning att 
fullmäktige beslutar att upplösa kultur- och fritidsförvaltningen. 

7. Fullmäktige antar reviderat reglemente för samhällsbyggnadsnämnden, 
kultur- fritidsnämnden och kommunstyrelsen, daterat den 8 mars 2018, 
under förutsättning att fullmäktige beslutar att upplösa kultur- och 
fritidsförvaltningen.  

8. Fullmäktige uppdrar till berörda nämnder att uppdatera sina 
delegationsordningar, under förutsättning att fullmäktige beslutar att 
upplösa kultur- och fritidsförvaltningen.  

9. Fullmäktige beslutar att ge kommunchefen delegation, under förutsättning 
att fullmäktige beslutar att upplösa kultur- och fritidsförvaltningen, att fatta 
beslut om överföring av budgetmedel mellan samhällsbyggnadsnämnden 
och kultur- och fritidsnämnden år 2018. 



 
 
      

 
      

 
2(4) 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Reservation 
HåGe Persson, Torbjörn Tomtlund, Håkan Frank, Kjell Israelsson, Bert 
Broman, Rigmor Andersson, Linda Kardell Broman, Irene Andersson och 
Andreas Strandberg samtliga (M) reserverar sig mot beslutet. 

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund  
Den 29 december 2016 inkom en motion från Ingvar Henriksson (S) om att 
utreda möjligheten att kultur- och fritidsförvaltningsverksamheten ska 
överföras till samhällsbyggnadsförvaltningen och att integrationsverksamheten 
ska överföras till kommunstyrelsen.  

Motionen remitterades till samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och 
fritidsnämnden. Samhällsbyggnadsnämnden behandlade motionen den 22 
februari 2017 § 24 och framhöll att frågan bör utredas vidare men att man ser 
det som både politiskt, organisatoriskt och ekonomiskt möjligt att genomföra 
förslaget. Kultur- och fritidsnämnden behandlade motionen den 26 mars § 15 
och framhöll att frågan bör utredas vidare samt att det ska göras en risk- och 
konsekvensanalys utifrån ett medborgarperspektiv, men att man ser det som 
både politiskt, organisatoriskt och ekonomiskt möjligt att genomföra förslaget. 

Kommunstyrelsens förvaltning, dåvarande stöd- och styrningsförvaltning, 
föreslog att kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att i samband med 
det pågående uppdraget att se över kommunstyrelsens förvaltningsorganisation 
även inkludera förslaget om att överföra kultur- och fritidsförvaltningen till 
samhällsbyggnadsförvaltningen och integrationsenheten till kommunstyrelsen  

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 3 oktober 2017 § 128 och beslutade 
enligt förvaltningens förslag.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 17 oktober 2017 § 216 och 
beslutade enligt arbetsutskottets förslag. 

Fullmäktige behandlade ärendet den 30 oktober 2017 § 205 och beslutade enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Förslag till organisationsförändring 
Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsområden kultur- och ungdom 
samt fritid- och idrott överförs tillsammans med administrativ personal från 
kultur- och fritidsförvaltningen till samhällsbyggnadsförvaltningen. Ansvarig 
nämnd för verksamhetsfrågor blir kultur- och fritidsnämnden.  

Personal från verksamhetsområdena kultur- och ungdom samt fritid- och idrott 
kommer att anställs under samhällsbyggnadsnämnden.  

Integrations- och etableringscenter byter namn till integrationsenheten och blir 
en egen enhet parallellt med övriga enheter inom kommunstyrelsens 
förvaltning. Ansvarig nämnd blir kommunstyrelsen.  
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Kultur- och fritidsnämnden behålls som egen nämnd och reglementet anpassas 
för dess kommande ansvarsområden. 

Genomförande 

Riskbedömning 
Kultur- och fritidsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen samt 
kommunstyrelsens förvaltning har genom förvaltningscheferna utfört 
riskbedömningar tillsammans med medarbetare och fackliga organisationer. 
Vidare åtgärder utifrån riskbedömningar ansvarar förvaltningscheferna för.   

Samverkan vid eventuell överföring 
Förvaltningschefer inom kultur- och fritidsförvaltningen och 
samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelsens förvaltning informerar 
om beslut på respektive förvaltningssamverkan. Vidare kommer organisations-
förändringen förhandlas på central samverkan CESAM.  

Överföringen genomförs från 1 juli 2018. 

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 27 mars 2018 och beslutade enligt 
förvaltningens förslag.  

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 10 april 2018 beslutades att 
integrations- och etableringscenters byter namn till integrationsenheten, under 
förutsättning att fullmäktige genomför överföringen, i övrigt beslutades enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad  10 april 2018.  
2. Utredning inför eventuell överföring av kultur- och fritidsförvaltningen till 

samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelsens förvaltning, daterad 
den 8 mars 2018.  

3. Riskbedömning och handlingsplan för samhällsbyggnadsförvaltningen 
daterad 24 januari 2018. 

4. Riskbedömning och handlingsplan för kultur- och fritidsförvaltningen 
daterad 18 januari 2018. 

5. Riskbedömning och handlingsplan för överföring av kultur- och 
fritidsförvaltningen till samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 18 januari 
2018. 

6. Riskbedömning och handlingsplan för överföring av integration- och 
etableringscenter till kommunstyrelsens förvaltning daterad 19 februari 
2018. 

7. Reviderat reglemente för samhällsbyggnadsnämnden, daterat den 8 mars 
2018 

8. Reviderat reglemente för kultur- och fritidsnämnden, daterat den 8 mars 
2018 

9. Reviderat allmänt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder, 
daterat den 8 mars 2018. 
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Tidigare beslut i ärendet 
Kommunstyrelsen den 10 april 2018 § 77. 
Arbetsutskottet den 27 mars 2018 § 50. 

Behandling 
Håkan Frank (M) yrkar på att beslutspunkt 2 ändras till ”Kultur- och 
fritidsförvaltningen ska överföras till social- och utbildningsförvaltningen” samt 
att beslutspunkt 3 ändras till ”Integrationsenheten ska överföras till social- och 
utbildningsförvaltningen”. 

Johnny Karlsson (L) yrkar på att bifall till Håkan Franks ändringsyrkande 
gällande beslutspunkt 2, i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Sten G Johansson (V), Åsa Wikberg (MP), Leif Pettersson (S) och Hag Lasse 
Persson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag till Håkan 
Franks och Johnny Karlssons ändringsyrkande. 

Jan Karlsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Ordföranden ställer Håkan Franks, Johnny Karlssons och kommunstyrelsens 
förslag mot varandra och finner att fullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag.  

______ 
 

Beslut skickas till 
Samtliga förvaltningar och bolag för kännedom  
Kommunstyrelsens förvaltning, samhällsbyggnadsförvaltningen och kulutr- och 
fritidsförvaltningen för verkställighet 
Akten 











 

 

Vård- och omsorgsförvaltningen 
Maj-Britt Bertholdsson 
maj-britt.bertholdsson@ludvika.se  

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2018-04-17 

Diarienummer 
VON  2018/113 

  
 

 
 
 

Vård- och omsorgsnämnden 

 

Avvikelserapportering 1:a kvartalet 2018 

Sammanfattning 
Totalt har under kvartal 1 år 2018 inkommit 105 stycken avvikelser.  

Beskrivning av ärendet 
 År 2018 Kvartal 1 Totalt har inkommit 105 stycken avvikelser, 90 stycken av    
HSL karaktär samt 12 fall.   
3 stycken avvikelser av annan karaktär, uteblivna blodsockerprov.  
 
  

 
Maj-Britt Bertholdsson 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska  

 

Bilagor 
1. Se bifogade bilagor 

 

















 

Telefon 0240-860 00 | Fax 0240-866 87 | info@ludvika.se | Organisationsnr 212000-2270 

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika | Besöksadress Dan Anderssons gata 1, 771 31 Ludvika 

 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

 

2018-05-08 

 
 
 

 

 
 

Brev om att det inte blir någon utdelning på grund av 
ränteläget 

Stiftelsen Björknerska donationsfonden. 

Tyvärr får vi meddela att det inte finns utrymme för något bidrag från Stiftelsen 
Björknerska donationsfonden under 2018,och det på grund av ränteläget. 

Åsa Engberg 
Förvaltningssekreterare 
0240-866 85 
vard.omsorg@ludvika.se 
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