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1 Heldagsinbjudan
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3 Val av justerare
4 Anmälan om extra ärenden
5 Budgetredovisningar per månad 2018 2018/4
6 Taxor och avgifter 2019 2018/181
7 Reglemente - KHR 2018/75
8 Motion - Omvandla Kvarngatans särs 2018/164
9 Sjukfrånvaron 2018 2018/59
10 Vård- och omsorgsnämndens rapport angående 

antal beslut om bistånd som inte har verkställts
2018/1

11 Information från förvaltningen
12 Information från ordförande
13 Delegationer som redovisas på nämnd 2018 2018/7
14 Meddelanden som redovisas på nämnd 2018 2018/6

Åsa Bergkvist
ordförande

Åsa Engberg
nämndsekreterare
Vid förhinder meddela mig på 
0240-86685 eller 
asa.engberg@ludvika.se
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Heldagen med nämnden 2018-09-26

Solgärde, Sunnansjö

kl 8.45 Dagen börjar med att ordförande hälsar välkomna.

kl 9:00 Ekonomichef Åsa Grans

kl 9.30 Kaffe och smörgås

kl 09:45 Projektet Hemtjänsten 

kl 10:40 Kostenheten

kl 11:30 Hemtjänsten Sunnansjö/Nyhammars nya lokaler

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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Ludvika kommun
Hemsida
www.ludvika.se

E-post
vard.omsorg@ludvika.se

Organisationsnr
212000-2270

Postadress
771 82 Ludvika

Besöksadress
Biskopsvägen 10
771 51 Ludvika

Telefon
0240-860 00

Fax
0240-868 99

Bankgiro
467-5088

Sida
1(1)

     

Vård- och omsorgsförvaltningen
Åsa Engberg, 0240-866 85
asa.engberg@ludvika.se

Upprop
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Ludvika kommun
Hemsida
www.ludvika.se

E-post
vard.omsorg@ludvika.se

Organisationsnr
212000-2270

Postadress
771 82 Ludvika

Besöksadress
Biskopsvägen 10
771 51 Ludvika

Telefon
0240-860 00

Fax
0240-868 99

Bankgiro
467-5088

Sida
1(1)

     

Vård- och omsorgsförvaltningen
Åsa Engberg, 0240-866 85/ 76685

Val av justerare
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Ludvika kommun
Hemsida
www.ludvika.se

E-post
vard.omsorg@ludvika.se

Organisationsnr
212000-2270

Postadress
771 82 Ludvika

Besöksadress
Biskopsvägen 10
771 51 Ludvika

Telefon
0240-860 00

Fax
0240-868 99

Bankgiro
467-5088

PlusGiro
12 45 30-7

     

Vård- och omsorgsförvaltningen

Anmälan om extra ärenden
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TJÄNSTESKRIVELSE
Sida

1(1)
Datum

2018-08-23
Diarienummer

VON  2018/4

Vård- och omsorgsförvaltningen
Thomas Holm

Vård- och omsorgsnämnden

Budgetuppföljning januari – juni 2018

Förvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljningen för 
januari-juni 2018

Beskrivning av ärendet
I redovisningen för perioden januari-juni visar förvaltningen ett redovisat 
underskott på 6 825 tkr. 

Under korrigeringar av resultatet finns poster som ej är med i redovisningen 
januari-juni. Förvaltningen har hos Socialstyrelsen erhållit medel för ökad 
bemanning inom äldreomsorgen med årsbelopp på drygt 7 400 tkr, vilket 
motsvarar 3 700 tkr för 7 månader. Förvaltningen har en fordran på 
Försäkringskassan för utförda timmar perioden april-jun på 5 390 tkr. Med de 
poster som inte finns med i redovisningen januari-juni beräknas resultatet till ett 
överskott med 815 tkr.

Margareta Karlsson
Förvaltningschef

Beslut skickas till
Akt
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Utfall jan-jun 2018, belopp i kr, Vård och omsorg inkl Kostenheten
Årsbudget Driftbudget Utfall Avvikelse

periodiserad
Text Jan 18- Dec 18 Jan 18-Jun 18 Jan 18-Jun 18
Externa intäkter -64 119 000 -31 906 000 -27 823 967 -4 082 033
Interna intäkter -4 741 000 -2 403 000 -5 797 619 3 394 619
Intäkter totalt -68 860 000 -34 309 000 -33 621 586 -687 414

Personalkostn 479 045 000 230 777 000 234 211 611 -3 434 611
Lokalhyra 42 604 000 21 326 000 21 058 735 267 265
Kapitalkostnader 1 016 000 521 000 643 124 -122 124
Övriga kostnader 118 395 000 59 591 000 62 439 270 -2 848 270
Kostnader totalt 641 060 000 312 215 000 318 352 740 -6 137 740

RESULTAT 572 200 000 277 906 000 284 731 154 -6 825 154 

Utfall jan-jun 2018, belopp i kr, Vård och omsorg exkl Kostenheten
Årsbudget Driftbudget Utfall Avvikelse

periodiserad
Text Jan 18- Dec 18 Jan 18-Jun 18 Jan 18-Jun 18
Externa intäkter -55 099 000 -27 513 000 -23 941 060 -3 571 940
Interna intäkter -4 741 000 -2 403 000 -5 748 036 3 345 036
Intäkter totalt -59 840 000 -29 916 000 -29 689 096 -226 904

Personalkostnader 442 374 000 212 625 000 217 884 038 -5 259 038
Lokalhyra 34 685 000 17 347 000 17 110 939 236 061
Kapitalkostnader 987 000 504 000 625 282 -121 282
Övriga kostnader 93 120 000 46 524 000 49 334 356 -2 810 356
Kostnader totalt 571 166 000 277 000 000 284 954 615 -7 954 615

RESULTAT 511 326 000 247 084 000 255 265 519 -8 181 519 

Utfall jan-jun 2018, belopp i kr, Vård och omsorg Kostenheten
Årsbudget Driftbudget Utfall Avvikelse

periodiserad
Text Jan 18- Dec 18 Jan 18-Jun 18 Jan 18-Jun 18
Externa intäkter -9 020 000 -4 393 000 -3 882 908 -510 092
Interna intäkter -49 584 49 584
Intäkter totalt -9 020 000 -4 393 000 -3 932 492 -460 508

Personalkostnader 36 671 000 18 152 000 16 327 572 1 824 428
Lokalhyra 7 919 000 3 979 000 3 947 796 31 204
Kapitalkostnader 29 000 17 000 17 843 -843
Övriga kostnader 25 275 000 13 067 000 13 104 914 -37 914
Kostnader totalt 69 894 000 35 215 000 33 398 125 1 816 875

RESULTAT 60 874 000 30 822 000 29 465 633 1 356 367
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Utfall jun 2018, belopp i kr, Vård och omsorg inkl Kostenheten
Årsbudget Driftbudget Utfall Avvikelse

periodiserad
Text Jan 18- Dec 18 Jun 18 Jun 18 Jun 18 Jun 18
Externa intäkter -64 119 000 -730 000 -680 425 -49 575
Interna intäkter -4 741 000 -16 447 16 447
Intäkter totalt -68 860 000 -730 000 -696 872 -33 128

Personalkostn 479 045 000 3 065 000 2 835 781 229 219
Lokalhyra 42 604 000 656 000 658 216 -2 216
Kapitalkostnader 1 016 000 2 000 2 964 -964
Övriga kostnader 118 395 000 2 020 000 2 547 974 -527 974
Kostnader totalt 641 060 000 5 743 000 6 044 935 -301 935

RESULTAT 572 200 000 5 013 000 5 348 063 -335 063 

Utfalljunj 2018, belopp i kr, Vård och omsorg exkl Kostenheten
Årsbudget Driftbudget Utfall Avvikelse

periodiserad
Text Jan 18- Dec 18 Jun 18 Jun 18 Jun 18 Jun 18
Externa intäkter -55 099 000 -4 583 000 20 422 -4 603 422
Interna intäkter -4 741 000 -399 000 -431 642 32 642
Intäkter totalt -59 840 000 -4 982 000 -411 220 -4 570 780

Personalkostnader 442 374 000 36 950 000 37 881 087 -931 087
Lokalhyra 34 685 000 2 887 000 2 854 654 32 346
Kapitalkostnader 987 000 80 000 104 212 -24 212
Övriga kostnader 93 120 000 7 756 000 9 103 383 -1 347 383
Kostnader totalt 571 166 000 47 673 000 49 943 336 -2 270 336

RESULTAT 511 326 000 42 691 000 49 532 116 -6 841 116 

Utfall jun 2018, belopp i kr, Vård och omsorg Kostenheten
Årsbudget Driftbudget Utfall Avvikelse

periodiserad
Text Jan 18- Dec 18 Jun 18 Jun 18 Jun 18 Jun 18
Externa intäkter -9 020 000 -730 000 -680 425 -49 575
Interna intäkter 0 0 -16 447 16 447
Intäkter totalt -9 020 000 -730 000 -696 872 -33 128

Personalkostnader 36 671 000 3 065 000 2 835 781 229 219
Lokalhyra 7 919 000 656 000 658 216 -2 216
Kapitalkostnader 29 000 2 000 2 964 -964
Övriga kostnader 25 275 000 2 020 000 2 547 974 -527 974
Kostnader totalt 69 894 000 5 743 000 6 044 935 -301 935

RESULTAT 60 874 000 5 013 000 5 348 063 -335 063 
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TJÄNSTESKRIVELSE
Sida

1(1)
Datum

2018-08-23
Diarienummer

VON  2018/4

Vård- och omsorgsförvaltningen
Thomas Holm

Vård- och omsorgsnämnden

Budgetuppföljning för januari - juli

Förvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljningen för 
januari-juli 2018

Beskrivning av ärendet
I redovisningen för perioden januari-juli visar förvaltningen ett redovisat 
underskott på 8 590 tkr. 

Under korrigeringar av resultatet finns poster som ej är med i redovisningen 
januari-juli. Förvaltningen har hos Socialstyrelsen erhållit medel för ökad 
bemanning inom äldreomsorgen med årsbelopp på drygt 7 400 tkr, vilket 
motsvarar 4 315 tkr för 7 månader. Förvaltningen har en fordran på 
Försäkringskassan för utförda timmar perioden april-juli på 4 028 tkr. Med de 
poster som inte finns med i redovisningen januari-juli beräknas resultatet till ett 
underskott på 1 697 tkr.

Margareta Karlsson 
Förvaltningschef

Beslut skickas till
Akt
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Utfall jan-jul 2018, belopp i kr, Vård och omsorg inkl Kostenheten
Årsbudget Driftbudget Utfall Avvikelse

periodiserad
Text Jan 18- Dec 18 Jan 18-Jul 18 Jan 18-Jul 18
Externa intäkter -64 119 000 -37 219 000 -33 092 961 -4 126 039
Interna intäkter -4 741 000 -2 802 000 -6 022 703 3 220 703
Intäkter totalt -68 860 000 -40 021 000 -39 115 664 -905 336

Personalkostn 479 045 000 274 174 000 278 552 413 -4 378 413
Lokalhyra 42 604 000 24 867 000 24 560 537 306 463
Kapitalkostnader 1 016 000 603 000 750 155 -147 155
Övriga kostnader 118 395 000 69 320 000 72 785 536 -3 465 536
Kostnader totalt 641 060 000 368 964 000 376 648 641 -7 684 641

RESULTAT 572 200 000 328 943 000 337 532 977 -8 589 977 

Utfall jan-jul 2018, belopp i kr, Vård och omsorg exkl Kostenheten
Årsbudget Driftbudget Utfall Avvikelse

periodiserad
Text Jan 18- Dec 18 Jan 18-Jul 18 Jan 18-Jul 18
Externa intäkter -55 099 000 -32 096 000 -28 550 800 -3 545 200
Interna intäkter -4 741 000 -2 802 000 -5 969 292 3 167 292
Intäkter totalt -59 840 000 -34 898 000 -34 520 092 -377 908

Personalkostnader 442 374 000 252 965 000 259 287 377 -6 322 377
Lokalhyra 34 685 000 20 234 000 19 954 825 279 175
Kapitalkostnader 987 000 584 000 729 352 -145 352
Övriga kostnader 93 120 000 54 280 000 58 588 713 -4 308 713
Kostnader totalt 571 166 000 328 063 000 338 560 267 -10 497 267

RESULTAT 511 326 000 293 165 000 304 040 175 -10 875 175 

Utfall jan-jul 2018, belopp i kr, Vård och omsorg Kostenheten
Årsbudget Driftbudget Utfall Avvikelse

periodiserad
Text Jan 18- Dec 18 Jan 18-Jul 18 Jan 18-Jul 18
Externa intäkter -9 020 000 -5 123 000 -4 542 161 -580 839
Interna intäkter 0 -53 411 53 411
Intäkter totalt -9 020 000 -5 123 000 -4 595 572 -527 428

Personalkostnader 36 671 000 21 209 000 19 265 036 1 943 964
Lokalhyra 7 919 000 4 633 000 4 605 712 27 288
Kapitalkostnader 29 000 19 000 20 803 -1 803
Övriga kostnader 25 275 000 15 040 000 14 196 823 843 177
Kostnader totalt 69 894 000 40 901 000 38 088 374 2 812 626

RESULTAT 60 874 000 35 778 000 33 492 802 2 285 198
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Utfall jul 2018, belopp i kr, Vård och omsorg inkl Kostenheten
Årsbudget Driftbudget Utfall Avvikelse

periodiserad
Text Jan 18- Dec 18 Jul 18 Jul 18 Jul 18 Jul 18
Externa intäkter -64 119 000 -5 313 000 -5 268 993 -44 007
Interna intäkter -4 741 000 -399 000 -225 083 -173 917
Intäkter totalt -68 860 000 -5 712 000 -5 494 076 -217 924

Personalkostn 479 045 000 43 397 000 44 340 803 -943 803
Lokalhyra 42 604 000 3 541 000 3 501 802 39 198
Kapitalkostnader 1 016 000 82 000 107 030 -25 030
Övriga kostnader 118 395 000 9 729 000 10 346 266 -617 266
Kostnader totalt 641 060 000 56 749 000 58 295 901 -1 546 901

RESULTAT 572 200 000 51 037 000 52 801 825 -1 764 825 

Utfall jul 2018, belopp i kr, Vård och omsorg exkl Kostenheten
Årsbudget Driftbudget Utfall Avvikelse

periodiserad
Text Jan 18- Dec 18 Jul 18 Jul 18 Jul 18 Jul 18
Externa intäkter -55 099 000 -4 583 000 -4 609 740 26 740
Interna intäkter -4 741 000 -399 000 -221 256 -177 744
Intäkter totalt -59 840 000 -4 982 000 -4 830 996 -151 004

Personalkostnader 442 374 000 40 340 000 41 403 339 -1 063 339
Lokalhyra 34 685 000 2 887 000 2 843 886 43 114
Kapitalkostnader 987 000 80 000 104 070 -24 070
Övriga kostnader 93 120 000 7 756 000 9 254 358 -1 498 358
Kostnader totalt 571 166 000 51 063 000 53 605 653 -2 542 653

RESULTAT 511 326 000 46 081 000 48 774 657 -2 693 657 

Utfall jul 2018, belopp i kr, Vård och omsorg Kostenheten
Årsbudget Driftbudget Utfall Avvikelse

periodiserad
Text Jan 18- Dec 18 Jul 18 Jul 18 Jul 18 Jul 18
Externa intäkter -9 020 000 -730 000 -659 253 -70 747
Interna intäkter 0 0 -3 828 3 828
Intäkter totalt -9 020 000 -730 000 -663 081 -66 919

Personalkostnader 36 671 000 3 057 000 2 937 464 119 536
Lokalhyra 7 919 000 654 000 657 916 -3 916
Kapitalkostnader 29 000 2 000 2 961 -961
Övriga kostnader 25 275 000 1 973 000 1 091 909 881 091
Kostnader totalt 69 894 000 5 686 000 4 690 250 995 750

RESULTAT 60 874 000 4 956 000 4 027 169 928 831
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TJÄNSTESKRIVELSE
Sida
1(1)

Datum
2018-09-13 VON 2018/4

Vård- och omsorgsförvaltningen
Thomas Holm 

Budgetuppföljning januari-augusti 2018

Förvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljningen för 
januari-augusti 2018

Beskrivning av ärendet
I redovisningen för perioden januari-augusti visar förvaltningen ett redovisat 
underskott på 2 446 tkr. 

Under korrigeringar av resultatet finns poster som ej är med i redovisningen 
januari-augusti. Förvaltningen har hos Socialstyrelsen erhållit medel för ökad 
bemanning inom äldreomsorgen med årsbelopp på drygt 7 400 tkr, vilket 
motsvarar 4 930 tkr för 8 månader. Med de poster som inte finns med i 
redovisningen januari-augusti beräknas resultatet till ett överskott på 2 484 tkr.

Vid rapporteringstillfälle 3, 2018-08-31 har förvaltningen ett uppdrag att lämna 
en årsprognos till kommunstyrelsen. Vård- och omsorgsförvaltningen räknar 
med ett överskott på 3 615 tkr vid årets slut.

Margareta Karlsson 
förvaltningschef
Förvaltningschef

Beslut skickas till
Akt
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Utfall jan-aug 2018, belopp i kr, Vård och omsorg inkl Kostenheten
Årsbudget Driftbudget Utfall Avvikelse

periodiserad
Text Jan 18- Dec 18 Jan 18-Aug 18 Jan 18-Aug 18
Externa intäkter -64 119 000 -42 532 000 -43 633 035 1 101 035
Interna intäkter -4 741 000 -3 201 000 -6 267 089 3 066 089
Intäkter totalt -68 860 000 -45 733 000 -49 900 124 4 167 124

Personalkostn 479 045 000 320 937 000 323 921 070 -2 984 070
Lokalhyra 42 604 000 28 408 000 28 061 172 346 828
Kapitalkostnader 1 016 000 685 000 859 616 -174 616
Övriga kostnader 118 395 000 79 063 000 82 858 887 -3 795 887
Kostnader totalt 641 060 000 429 093 000 435 700 745 -6 607 745

RESULTAT 572 200 000 383 360 000 385 800 621 -2 440 621 

Utfall jan-aug 2018, belopp i kr, Vård och omsorg exkl Kostenheten
Årsbudget Driftbudget Utfall Avvikelse

periodiserad
Text Jan 18- Dec 18 Jan 18-Aug 18 Jan 18-Aug 18
Externa intäkter -55 099 000 -36 679 000 -38 425 014 1 746 014
Interna intäkter -4 741 000 -3 201 000 -6 213 678 3 012 678
Intäkter totalt -59 840 000 -39 880 000 -44 638 692 4 758 692

Personalkostnader 442 374 000 296 664 000 301 824 594 -5 160 594
Lokalhyra 34 685 000 23 121 000 22 797 544 323 456
Kapitalkostnader 987 000 664 000 835 856 -171 856
Övriga kostnader 93 120 000 62 036 000 66 518 329 -4 482 329
Kostnader totalt 571 166 000 382 485 000 391 976 323 -9 491 323

RESULTAT 511 326 000 342 605 000 347 337 631 -4 732 631 

Utfall jan-aug 2018, belopp i kr, Vård och omsorg Kostenheten
Årsbudget Driftbudget Utfall Avvikelse

periodiserad
Text Jan 18- Dec 18 Jan 18-Aug 18 Jan 18-Aug 18
Externa intäkter -9 020 000 -5 853 000 -5 207 786 -645 214
Interna intäkter 0 -53 411 53 411
Intäkter totalt -9 020 000 -5 853 000 -5 261 197 -591 803

Personalkostnader 36 671 000 24 273 000 22 096 476 2 176 524
Lokalhyra 7 919 000 5 287 000 5 263 628 23 372
Kapitalkostnader 29 000 21 000 23 760 -2 760
Övriga kostnader 25 275 000 17 027 000 16 340 558 686 442
Kostnader totalt 69 894 000 46 608 000 43 724 422 2 883 578

RESULTAT 60 874 000 40 755 000 38 463 225 2 291 775
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Utfall aug 2018, belopp i kr, Vård och omsorg inkl Kostenheten
Årsbudget Driftbudget Utfall Avvikelse

periodiserad
Text Jan 18- Dec 18 Aug 18 Aug 18 Aug 18 Aug 18
Externa intäkter -64 119 000 -5 313 000 -10 540 075 5 227 075
Interna intäkter -4 741 000 -399 000 -244 387 -154 613
Intäkter totalt -68 860 000 -5 712 000 -10 784 462 5 072 462

Personalkostn 479 045 000 46 763 000 45 368 657 1 394 343
Lokalhyra 42 604 000 3 541 000 3 500 635 40 365
Kapitalkostnader 1 016 000 82 000 107 296 -25 296
Övriga kostnader 118 395 000 9 743 000 10 073 351 -330 351
Kostnader totalt 641 060 000 60 129 000 59 049 939 1 079 061

RESULTAT 572 200 000 54 417 000 48 265 477 6 151 523

Utfall aug 2018, belopp i kr, Vård och omsorg exkl Kostenheten
Årsbudget Driftbudget Utfall Avvikelse

periodiserad
Text Jan 18- Dec 18 Aug 18 Aug 18 Aug 18 Aug 18
Externa intäkter -55 099 000 -4 583 000 -9 874 214 5 291 214
Interna intäkter -4 741 000 -399 000 -244 387 -154 613
Intäkter totalt -59 840 000 -4 982 000 -10 118 601 5 136 601

Personalkostnader 442 374 000 43 699 000 42 537 216 1 161 784
Lokalhyra 34 685 000 2 887 000 2 842 719 44 281
Kapitalkostnader 987 000 80 000 104 339 -24 339
Övriga kostnader 93 120 000 7 756 000 7 929 616 -173 616
Kostnader totalt 571 166 000 54 422 000 53 413 890 1 008 110

RESULTAT 511 326 000 49 440 000 43 295 289 6 144 711

Utfall aug 2018, belopp i kr, Vård och omsorg Kostenheten
Årsbudget Driftbudget Utfall Avvikelse

periodiserad
Text Jan 18- Dec 18 Aug 18 Aug 18 Aug 18 Aug 18
Externa intäkter -9 020 000 -730 000 -665 625 -64 375
Interna intäkter 0 0
Intäkter totalt -9 020 000 -730 000 -665 625 -64 375

Personalkostnader 36 671 000 3 064 000 2 831 441 232 559
Lokalhyra 7 919 000 654 000 657 916 -3 916
Kapitalkostnader 29 000 2 000 2 957 -957
Övriga kostnader 25 275 000 1 987 000 2 143 735 -156 735
Kostnader totalt 69 894 000 5 707 000 5 636 049 70 951

RESULTAT 60 874 000 4 977 000 4 970 424 6 576

16



Korrigeringar nettokostnad VoO aug 2018

Redovisad nettokostnad -2 440 621 

Stimulansmedel ökad bem inom ÄO jan-aug (7 400 tkr)4 930 000

Justerad nettokostnad jan-aug 2 489 379
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1)
Datum
2018-09-05

Diarienummer
2018/181

Vård-och omsorg

Vård- och omsorgsnämnden

Avgifter och taxor 2019 för äldre samt personer med 
funktionsnedsättning

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

avgifter och taxor 2019.  

2. Vård- och omsorgsnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar 
avgifter och taxor 2019 för äldre samt personer med funktions-
nedsättning.

Beskrivning av ärendet
De avgifter/taxor som är indexknutna är ändrade i förhållande till 
prisbasbeloppets förändring. Prisbasbeloppet för 2019 är till riksdagen 
föreslaget till 46 500 kr. (Källa SCB)

Avgifterna är beräknade enligt prisbasbeloppet 2019 och kan förändras om 
regeringen beslutar om annat prisbasbelopp. 

Föreslagna förändringar mot 2018 års avgifter

 Höjning maxtaxa enligt förslag till riksdag 2018 från 2 044 kr till 2 089 
kr/månad

 Hemtjänstavgiften per timme upp till 10 tim höjs från 204 kr till 209 kr.

Övriga taxor och avgifter är oförändrade från 2018.

Bilaga 

Avgifter och taxor 2019 för äldre samt personer med funktionsnedsättning
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          2(2)

Margareta Karlsson 
förvaltningschef
Förvaltningschef

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
Akt
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Antaget kf datum och §

BILAGA
Sida
1(7)

Datum
2018-09-05 Von 2018/181

Vård- och omsorgsförvaltningen

Avgifter och taxor 2019                                                             
För äldre och personer med funktionsnedsättning

Ludvika kommun tar ut avgifter för personer som har service, stöd och 
omvårdnad enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). Kostnaderna baseras på den inkomst den enskilde 
har, samt hur mycket och vilken typ insats som utförts. En individuell 
beräkning görs så den enskilde betalar rätt avgift.

Maxtaxa
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.

Behov och inkomst styr avgiften
För den hjälp som blir beviljad efter behovsprövning enligt SoL betalar 
brukaren utifrån sitt ekonomiska utrymme.

Vare sig personen bor i eget boende eller på särskilt boende för äldre så betalas 
en hemtjänstavgift för exempelvis hjälp med måltider, personlig hygien, tvätt, 
städning och inköp. Avgiften baseras på omfattningen av insatser. Den enskilde 
betalar aldrig mer än fastställt belopp per timma eller maxtaxan. Däremot kan 
avgiften bli lägre beroende på den enskildes inkomster och boendekostnader.

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

Avgifter inom lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, 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. 

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

För barn och unga 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.
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Antaget kf datum och §

Avgiftsunderlag – inkomster och skatter
Avgiftsunderlaget 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.

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.

Den enskilde är skyldig att själv informera om ändrade förhållanden som sker 
under året och som kan påverka beräkningen av avgiften. Om den enskilde inte 
lämnar in inkomstuppgift, debiteras belopp enligt maxtaxan för hemtjänst.

Boendekostnader
Om personen bor i eget boende eller på särskilt boende är hyran eller 
månadsavgiften boendekostnad. Eventuell kostnad för uppvärmning och 
varmvatten, utöver hyra och månadsavgift, räknas också som boendekostnad. 
Schablonbelopp används om uppgifter om kostnaden inte kan uppges.

Undantaget
Kommunen tar inte med realisationsvinst eller försäljning av fastighet vid 
avgiftsberäkningen

Pengar kvar för personliga behov
Innan hemtjänstavgiften fastställs räknas ett förbehållsbelopp ut. Detta består 
av ett ”minimibelopp” som ska täcka personliga utgifter samt boendekostnad. 
Förbehållsbeloppet dras från nettoinkomsten och det som återstår kallas 
avgiftsutrymme. Beroende på hur stort avgiftsutrymmet är kan 
hemtjänstavgiften reduceras. Finns inget avgiftsutrymme tas ingen avgift ut. 

Minimibelopp
Minibeloppet fastställs av riksdagen utifrån gällande prisbasbelopp och grundas 
på Konsumentverkets normer. 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. 

Minimibeloppet ska totalt lägst per månad utgöra en tolftedel av 1,3546 gånger 
prisbasbeloppet för ensamstående eller 1,1444 gånger prisbasbeloppet för var 
och en som är sammanboende. 

Personer som varaktigt sammanlever under äktenskapsliknande förhållanden 
utan att vara gifta ska i avgiftsfrågor likställas med makar och registrerade 
partners.
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Minibeloppet kan höjas
Om kostnaderna för någon del i minimibeloppet överstiger normalkostnaderna 
eller om det finns varaktiga fördyrade levnadsomkostnader, kan den enskilde  i 
vissa fall få ett individuellt tillägg. Detta läggs till minimibeloppet och kan 
därmed minska avgiften. Ett exempel kan vara där personen själv betalar för 
god man.

Personer under 65 år får ett individuellt tillägg med 10 % av det generella 
minimibeloppet. Eventuell handikappersättning ska beaktas i detta 
sammanhang.

Minimibeloppet kan minskas
När kostnader för vissa poster ingår i avgiften för särskilt boende eller om 
posten är kostnadsfri kan minibeloppet minskas för brukaren i skälig 
omfattning. Kostnaden för hyra, kost och serviceavgift kan jämkas.

Avgiftsbeslut
Inkomsten som beräknas delas med tolv. Månadsbeloppet används som 
underlag för beslut av avgiften. Nettoinkomster för makar och registrerade 
partners läggs samman och delas vid beräkningen. 

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.

Skulder till kronofogden
Avgiftsberäkningen påverkas inte av eventuella skulder till kronofogden.

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

Debitering
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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Dubbel bosättning
Vid flytt till särskilt boende med helinackordering betalar vård- och 
omsorgsnämnden högst tre månadshyror om det uppstår dubbel bosättning.

Vid flytt till särskilt boende med hemtjänst betalar vård- och omsorgsnämnden 
högst en månadshyra om det uppstår dubbel bosättning.

Reducering av avgift på särskilt boende med helinackordering
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.

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.

Hälso- och sjukvård
Vid besök av hemsjukvården och/eller kommunrehab debiteras avgift enligt 
kommunens taxa.

Hjälpmedel
För hjälpmedel debiteras avgifter enligt hjälpmedelsnämndens beslut och 
rekommendationer.

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

Felaktiga avgifter
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.

Avgift för transport av avlidna
Enligt hälso- och sjukvårdslagen, HSL, innefattas i hälso-och sjukvård att ta 
hand om den som avlider. Kommunen har ansvar för att ta hand om den som 
avlider i särskilt boende. I ansvaret åligger det kommunen att ansvara för 
förvaring av avlidna i avvaktan på kistläggning och bisättning

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar upphör när kroppen lämnas ut för 
kistläggning eller motsvarande, beroende på traditioner i olika trosinriktningar.

Anhöriga/närstående eller den som ordnar med begravningen ska själv 
kontakta begravningsbyrå eller få transporten utförd på annat sätt från det 
särskilda boendet till bårhus, eller om önskemål finns om att kistläggning ska 
ske på rummet/lägenheten.
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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.

Vård- och omsorgsförvaltningen ska därefter ta ut avgift av dödsboet för att 
täcka kostnaden.

Avgiften skall vara full kostnad enligt självkostnadsprincipen.

Denna avgift är ingen vårdavgift. Den ingår inte i högkostnadsskyddet och 
jämkas inte enligt lagen om max-taxa.
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TAXOR OCH AVGIFTER 2019

HEMTJÄNST I ORDINÄRT BOENDE
Hemtjänstinsatser 209 kr/timme
Trygghetslarm 200 kr/månad
Borttappad larmknapp 1 063 kr
Ej återlämnad larmenhet                                2500 kr
Hälso- och sjukvårdsinsatser
>20 år

150 kr/besök
(max 450kr/månad) 

Tekniska hjälpmedel
>20 år

150 kr/hjälpmedel och 
komplettering av tillbehör

Korttidsboende 100 kr/dygn
Dagverksamhet för personer med demens 60 kr/dag
Maxavgift 2 089 kr/månad

HEMTJÄNST I SÄRSKILT BOENDE 
(utan helinackordering)
Hemtjänstavgift 209 kr/timme
Trygghetslarm 200 kr/månad
Borttappad larmknapp 1 063 kr
Ej återlämnad larmenhet 2500 kr
Servering av mat, lunch 65 kr/portion
Servering av mat, kvällsmål 30 kr/portion
Hälso- och sjukvårdsinsatser
>20 år

150 kr/besök 
(max 450kr/månad) 

Tekniska hjälpmedel
>20 år

150 kr/hjälpmedel och 
komplettering av tillbehör

Korttidsboende 100 kr/dygn
Dagverksamhet för personer med demens 60 kr/dag
Maxavgift 2 089 kr/månad

SÄRSKILT BOENDE MED HELINACKORDERING 
(äldreomsorg)
Hyra x kr/månad
Hemtjänstavgift 2 089 kr/månad
Serviceavgift (inkl. hjälpmedelsförsörjning) 305 kr/månad
Kost (enl Konsumentverket) 1 880 kr/månad
Slutstädning 310 kr/timme
Avdrag sjukhusvistelse 100 kr/dygn

SÄRSKILT BOENDE MED HELINACKORDERING 
(psykiatri)
Hyra X kr/månad
Hemtjänstavgift 2 089 kr/månad
Serviceavgift 255 kr/månad
Kost 1 880 kr/månad
Slutstädning 310 kr/timme
Avdrag sjukhusvistelse 100 kr/dygn

MINIMIBELOPP ÅR 2019

Helinackordering 2 500 kr
Ordinärt boende, särskilt boende i lägenhet, ensamstående 5 249 kr
Ordinärt boende, särskilt boende i lägenhet, sammanboende 4 434 kr
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BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE (LSS)
Hyra X kr/månad
Logi
>18 år och som har egen inkomst 54,60 kr/dygn
Kost
Ett dygns måltider under skollunch-dygn 38,65 kr
Ett dygns måltider, ej skoldygn 54,60 kr
50 % vid frånvaro till viss del, 
då det är oskäligt att betala för hela dygnet 27,30 kr

Avdrag skollunchdagar 15,92 kr
Hel frånvaro 100 % 0 kr

Jämkning av avgifter i ordinärt boende och särskilt boende utan 
helinackordering
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 2019 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 29 kr 71 kr
6. Dagverksamhet 29 kr 31 kr

Jämkning av avgifter vid särskilt boende med helinackordering
Enligt lag ska avgifter vid behov jämkas. 

Fördelning år 2019 Varav kan jämkas Varav jämkas inte 
Hemtjänstavgift 100 %
Serviceavgift 100 %
Hyra för boende 100 %
Kost 100 %
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Datum

2018-08-20
Diarienummer

VON  2018/75

Vård- och omsorgsförvaltningen

Vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för Ludvika kommuns tillgänglighetsråd

Förvaltningens förslag till beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden föreslår fullmäktige att anta reglemente för 

Ludvika kommuns tillgänglighetsråd, daterat den 15 augusti 2018.

2. Vård- och omsorgsnämnden föreslår fullmäktige att reglementet ersätter 
det nuvarande reglementet för kommunala handikapprådet antaget den 
22 augusti 2011 § 231 med tilläggsändringar den 24 september 2012 § 
187

Sammanfattning
Fullmäktige antog nuvarande reglemente för kommunala handikapprådet den  
22 augusti 2011 §231 med tilläggsändringar den 24 september 2012 § 187. 
Utifrån riktlinjer för styrdokument i Ludvika kommun ska styrdokument ses 
över en gång per mandatperiod, eller då det finns behov.

Vård-och omsorgsförvaltningen har, tillsammans med kommunal 
handikapprådets ordförande Åsa Bergkvist sett över nuvarande reglemente för 
kommunala handikapprådet. Reglementet har därefter presenterats för 
Kommunala handikapprådet på sitt möte den 24 maj § 13. Förslaget sändes på 
remiss till de lokala handikappföreningarna, som fick komma in med 
synpunkter till och med den 31 maj 2018.

Vård- och omsorgsförvaltningen har tillsammans med kommunala 
handikapprådets ordförande tagit ställning till de inkomna yttrandena och 
beaktat de ändringsförslag som är förenliga med rådets uppdrag och avvisat de 
synpunkter som inte är relevanta för ändringar i ett styrdokument.

Några av de ändringar som görs i reglementet är namnbytet från kommunala 
handikapprådet till tillgänglighetsrådet eftersom det namnet ger frågorna ett 
annat perspektiv. Det ska vara ett fokus på frågor hur samhället ska anpassa till 
olika förutsättningar istället för på olika funktionsnedsättningar. Det blir ett 
större och vidare begrepp. 

Rådet föreslås också i reglementet att organisatoriskt vara knutet till 
kommunstyrelsen istället för vård- och omsorgsnämnden, i linje med hur bland 
annat pensionärsrådet är organiserat. Processen kring val av representanter från 
de lokala handikappföreningarna styrs upp lite mera och tidigareläggs samt att 
kallelsen skickas en vecka innan mötet, inte två som nuvarande reglemente 
säger.
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Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår vård- och omsorgsnämnden föreslå 
fullmäktige att anta reglemente för Ludvika kommuns tillgänglighetsråd, daterat 
15 augusti 2018. Reglementet ersätter det nuvarande reglementet för 
kommunala handikapprådet antaget den 22 augusti 2011 § 231 med 
tilläggsändringar den 24 september 2012 § 187. 

Beskrivning av ärendet
Fullmäktige antog nuvarande reglemente för kommunala handikapprådet den  
22 augusti 2011 §231 med tilläggsändringar den 24 september 2012 § 187. 
Utifrån riktlinjer för styrdokument i Ludvika kommun ska styrdokument ses 
över en gång per mandatperiod, eller då det finns behov.

Vård-och omsorgsförvaltningen har, tillsammans med kommunala 
handikapprådets ordförande Åsa Bergkvist sett över nuvarande reglemente för 
kommunala handikapprådet. Reglementet har därefter presenterats för 
Kommunala handikapprådet på sitt möte den 24 maj § 13. Förslaget sändes på 
remiss till de lokala handikappföreningarna, som fick komma in med 
synpunkter till och med den 31 maj 2018.

Vård- och omsorgsförvaltningen har tillsammans med kommunala 
handikapprådets ordförande tagit ställning till de inkomna yttrandena och 
beaktat de ändringsförslag som är förenliga med rådets uppdrag och avvisat de 
synpunkter som inte är relevanta för ändringar i ett styrdokument.

Förändringar i huvuddrag
Eftersom regementet för kommunal handikapprådet omarbetats i sin helhet 
bifogas såväl förslaget till nytt reglemente (bilaga 1) samt nuvarande reglemente 
(bilaga 2) denna tjänsteskrivelse. Här presenterar vård- och 
omsorgsförvaltningen kort några av de större förändringarna, i övrigt hänvisar 
förvaltningen till de båda bilagorna.

Namnbyte
I förslaget till nytt reglemente ändras namnet på kommunala handikapprådet till 
Ludvika kommuns tillgänglighetsråd eftersom det namnet ger frågorna ett annat 
perspektiv. Det ska vara ett fokus på frågor hur samhället ska anpassa till olika 
förutsättningar istället för på olika funktionsnedsättningar. Det blir ett större 
och vidare begrepp. 

Syfte och uppgifter
I det nya förslaget till reglemente är man tydligare med att 
tillgänglighetsperspektivet ska genomsyra kommunens alla verksamheter och att 
tillgänglighetsrådet har en rådgivande funktion. 

Syftet med tillgänglighetsrådet är att identifiera och söka undanröja hinder för 
full delaktighet i samhället och jämlikhet i levnadsvillkor för människor med 
funktionsnedsättning, utifrån FN:s konvention. Rådet är ett forum för 
opinionsbildning och kunskapsskrivning som bidrar till att Ludvika kommun 
ökar medvetenheten om människors lika värde. 
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Man har tagit bort rådets uppgift att medverka i att upprätta  och revidera 
kommunens handikappolicy och i att upprätta kommunens handikappolitiska 
plan enligt FN:s standardregler. Genom det tydliggörs att det är kommunen 
uppgift att ansvara över de styrdokument som ska och behöver  upprättas för 
målgruppen. Rådets uppgift är att verka för en tillgänglig kommun genom att 
vara kommunens organ och en resurs för samråd och ömsesidig information. 

De lokala handikappföreningarna föreslog i sina yttranden att det ska finnas en 
Agenda 2 samordnare på heltid i kommunen. Här har förvaltningen i samråd 
med ordförande i kommunala handikapprådet , valt att inte föreslå detta då den 
synpunkten inte hör ihop med ändringar i ett styrdokument.

Organisation
Rådet föreslås i det nya reglementet att organisatoriskt vara knutet till 
kommunstyrelsen istället för vård- och omsorgsnämnden, i linje med hur bland 
annat pensionärsrådet är organiserat. Utifrån de lokala handikappföreningarnas 
synpunkter är det viktigt att det är en övergripande nämnd som ansvarar för 
rådet, eftersom samtliga kommunens nämnder  har ett ansvar för ett samhälle 
tillgängligt för alla.

Vidare har processen kring val av representanter från de lokala 
handikappföreningarna styrs upp lite mera och tidigareläggs samt att kallelsen 
skickas en vecka innan mötet, inte två som nuvarande reglemente säger.

Administration
Paragraferna 8, 9, 10 i förslaget till reglemente är helt nya. I praktiken har man 
redan tillämpat alla paragraferna, men nu vill vård- och omsorgsförvaltningen 
föra in dem i reglementet. Detta för att det ska vara tydligt och klart vad som 
gäller för tillgänglighetsrådet.

Margareta Karlsson
Förvaltningschef

Cecilia Vestergaard
Områdeschef

Bilagor
1. Förslag till reglemente för Ludvika kommuns tillgänglighetsråd, daterat 

den 15 augusti 2018.
2. Nuvarande reglemente för Ludvika kommuns handikappråd, antaget 

den 22 augusti 2011 § 231 med tilläggsändringar den 24 september 2012 
§ 187.

3. Protokollsutdrag från kommunala handikapprådets sammanträde den 
24 maj 2018 § 13.

4. Yttrande från Dyslexiförbundet i Ludvika , daterat den 1 juni 2018. 
5. Yttrande från FUB i Ludvika, daterat den 31 maj 2018.
6. Yttrande från Funktionsrätt i Ludvika, daterat den 31 maj 2018.
7. Yttrande från Astma- och allergiförening i Ludvika, daterat den 31 maj 

2018.
8. Yttrande från Hörselskadades förening i Ludvika, daterat den 31 maj 

2018.
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Reglemente för Ludvika kommuns tillgänglighetsråd

1 Syfte och uppgifter
§ 1 

Tillgänglighetsrådet finns till för att tillgänglighetsperspektivet ska genomsyra 
kommunens alla verksamheter. Rådets syfte är att identifiera och söka 
undanröja hinder för full delaktighet i samhället och jämlikhet i levnadsvillkor 
för människor med funktionsnedsättning, utifrån FN:s konvention.

Tillgänglighetsrådet är kommunens organ och en resurs för samråd och 
ömsesidig information mellan kommunen och handikapporganisationer med 
lokalförening i kommunen. 

Tillgänglighetsrådet är ett forum där företrädare för handikapporganisationerna 
kan framföra sina synpunkter i frågor som rör personer med 
funktionsnedsättningar och som avser kommunens uppgifter och 
ansvarsområden. 

Tillgänglighetsrådet är ett rådgivande organ och rådet har rätt att initiera frågor 
till kommunstyrelsen och övriga nämnder.

Ärenden som rör enskild person får inte behandlas i tillgänglighetsrådet. 

§ 2 

Tillgänglighetsrådet ska främja en kontinuerlig samverkan och dialog mellan 
kommunen och handikapporganisationerna. Det ankommer på 
tillgänglighetsrådet bland annat att 

- föreslå och medverka till förändringar, förbättringar och utveckling för 
personer med funktionsnedsättningar inom skola och barnomsorg, vård 
och omsorg, gatu- och trafikplanering, bebyggelseplanering, arbete, 
bostäder, kultur och fritidsaktiviteter m.m., 

- vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning, 

- verka för en tillgänglig kommun.

2 Organisation 

§ 3

Tillgänglighetsrådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen.

Tillgänglighetsrådets ledamöter och ersättare väljs för fyra år, räknat från och 
med 1 januari året efter det år då val av kommunfullmäktige ägt rum. 
Mandattiden sammanfaller med de kommunala nämndernas mandattid.

§ 4
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Reglemente för Ludvika kommuns tillgänglighetsråd

Kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden, social- och 
utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden utser vardera en ledamot och en ersättare till 
tillgänglighetsrådet. Ledamoten och ersättaren ska utses bland ledamöterna i
respektive nämnds arbetsutskott.

Därutöver utser kommunala bostadsbolaget LudvikaHem AB, Landstinget 
Västerbergslagen och Västerbergslagens utbildningsförbund (VBU) vardera en 
ledamot.

Samtliga handikapporganisationer som har en lokalförening i Ludvika utser en  
ledamot och en ersättare. 

Handikapporganisationerna meddelar namnen på valda ledamöter och ersättare 
och kontaktuppgifter till representanterna skriftligen till tillgänglighetsrådets 
sekreterare senast 31 december valåret. 

Om handikapporganisationerna byter ut någon representant under 
mandatperioden ska det skriftligen meddelas till tillgänglighetsrådets sekreterare. 

Val/avsägelser av ledamöter från kommunens nämnder, förbund och bolag 
hanteras enligt kommunens regler. 

Varje representerat verksamhetsområde i rådet ska utse en tjänsteman med 
speciellt ansvar för information till och samråd med 
handikapporganisationerna. Dessa tjänstemän har rätt att närvara vid alla 
sammanträden. 

§ 5

Tillgänglighetsrådet utser inom sig en ordförande och en vice ordförande. 
Ordförande utses bland politikerna och vice ordförande bland företrädarna för 
de lokala handikappföreningarna.

§ 6

Samtliga ledamöter och ersättare kallas till tillgänglighetsrådets sammanträden. 

Kallelse inklusive föredragningslista och nödvändiga handlingar ska skickas till 
ledamöter och ersättare senast en vecka före sammanträde. Kallelsen får ske 
elektroniskt. 

Såväl ledamöter som ersättare har närvaro- och yttranderätt på sammanträdena.

Tillgänglighetsrådet har rätt att till sammanträdena kalla berörda politiker och 
tjänstemän.

3 Administration
§ 7 

Tillgänglighetsrådet ska sammanträda minst fyra gånger per år.
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Reglemente för Ludvika kommuns tillgänglighetsråd

§ 8 

Vid sammanträdena ska protokoll föras. Protokollet ska finnas tillgängligt på 
kommunens webbplats. 

Protokollet justeras av ordförande och en ledamot. 

Utdrag ur tillgänglighetsrådets protokoll skickas till de som är berörda och går i 
sin helhet som meddelande till kommunstyrelsen. 

§ 9

Tillgänglighetsrådets sammanträden bereds av en ärendeberedning. 
Beredningen består av ordförande samt två representanter från 
handikapporganisationerna varav en bör vara vice ordförande. 
Tillgänglighetsrådets sekreterare deltar i ärendeberedningen. 

Ärenden till tillgänglighetsrådet ska anmälas före utsatt datum för 
ärendeberedning. Ärenden som är anmälda i tid ska tas upp på 
ärendeberedningen. 

§ 10 

Tillgänglighetsrådet har rätt till sekreterarstöd och grundläggande administrativ 
service från kommunstyrelsens förvaltning.

4 Ersättning
§ 11 

Ersättning till tillgänglighetsrådets ledamöter och ersättare betalas enligt 
kommunens arvodesbestämmelser. 
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Reglemente för kommunala handikapprådet, KHR i 
Ludvika kommun

§ 1 Syfte
Handikapprådet är Ludvika kommuns referens- och samrådsorgan med 
handikappföreningarna.
Handikapprådet har till syfte att
- verka för alla människors lika värde, oavsett förmåga. Alla kommu-

nens innevånare ska ha samma rättigheter och skyldigheter,
- verka för att människor med funktionsnedsättningar ska bli delaktiga i 

samhällslivet, och uppnå jämlikhet när det gäller levnadsförhållanden,
- vara en kontaktkanal för ömsesidig information mellan 

handikappföreningarna och kommunen,
- ge funktionshindrade medinflytande och insyn i kommunens verk-

samhet i den del av kommunens verksamhet som berör dem,
- ge kommunen information om de funktionshindrades behov av 

anpassning av fysisk miljö och information, om hjälp- och servicebe-
hov samt bemötandefrågor.

§ 2 Uppgifter
Handikapprådet ska behandla allmänna frågor inom funktionshinderområ-
det och har därvid särskilt till uppgift att
- följa samhällsplaneringen och befintliga resurser och bevaka funk-

tionshindrades situation i kommunen, med FN:s standardregler som 
utgångspunkt,

- framföra synpunkter på principer för hur den fysiska miljön (gator, 
offentliga byggnader, bostadsmiljöer m m) ska utformas för att under-
lätta för funktionshindrade,

- framföra synpunkter på principer för hur kommunens information ska 
vara tillgänglig och begriplig för alla medborgare,

- framföra synpunkter om de funktionshindrades hjälp- och servicebe-
hov och på bemötande frågor,

- framföra förslag på hur Ludvika kommun kan öka medvetenheten all-
mänt i samhället och speciellt bland kommunens anställda om männi-
skor med funktionsnedsättning, Med speciell inriktning på att det är 
samhällets ansvar att anpassa omgivningarna efter de förutsättningar 
dess medborgare har, och att handikappet uppstår först i mötet med en 
otillgänglig omgivning,

- medverka i att upprätta och revidera kommunens handikappspolicy, 
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- medverka i att upprätta kommunens handikappolitiska plan enligt 
FN:s standardregler,

- medverka i att följa upp kommunens handikappolitiska plan genom 
att efter granskning av förvaltningarnas redovisning av handikappåt-
gärder under året framföra rådets kommentarer och förslag till kom-
munstyrelsen,

- yttra sig i ärenden som remitterats till handikapprådet.

§ 3 Organisation
Handikapprådets ledamöter och ersättare väljs för fyra år, räknat fr o m 
1 januari året efter det år då val av kommunfullmäktige ägt rum.
Handikapprådet är knutet till vård- och omsorgsnämnden.
Handikapprådets sammansättning
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunstyrelsen
Social- och utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
VBU
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Landstinget
Samtliga handikappföreningar som 
har en lokalförening i Ludvika

3 ledamöter, 3 suppleanter
1 ledamot, 1 suppleant
2 ledamöter, 2 suppleanter
1 ledamot, 1 suppleant
1 ledamot, 1 suppleant
1 ledamot, 1 suppleant
1 ledamot
1 ledamot
1 ledamot, 1 suppleant

1 ledamot, 1 suppleant vardera

Ordförande i rådet är vård- och omsorgsnämndens ordförande. Vård- och 
omsorgsnämndens ordförande och handikappföreningarna utser vice ord-
förande.
Samtliga lokala handikappföreningar samt kommunens nämnder, förvalt-
ningar och bolag har rätt att väcka frågor till rådet, och har vid dessa till-
fällen rätt att närvara då ärendet behandlas.
Varje representerad nämnd i handikapprådet ska utse en tjänsteman med 
speciellt ansvar för information till och samråd med handikappföreningar-
na. Dessa tjänstemän har rätt att närvara vid alla sammanträden.

§ 4 Administration
Vård- och omsorgsförvaltningen administrerar handikapprådet och utser 
sekreterare i rådet.
Rådet sammanträder fyra gånger per år. 
Ärenden till rådet skall anmälas före utsatt datum för ärendeberedning. 
Ärenden som är anmälda i tid ska finnas med på dagordningen.
Dagordningen ska innehålla punkterna Godkännande av förslag till dag-
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ordning och Justering av föregående protokoll. 
Kallelse skickas ut två veckor före sammanträdesdagen.
Kommunens handikappkonsulent deltar vid rådets sammanträden. 
Handikappföreningarna utser två representanter till ärendeberedningen. 
Varje representerad handikappförening ansvarar för att skriftligen anmäla 
ledamot samt suppleant till handikapprådets sekreterare i början av varje 
mandatperiod, samt att löpande under åren skriftligen meddela eventuella 
förändringar.
Handikapprådet har rätt att till sammanträden kalla berörda politiker och 
tjänstemän.

§ 5 Ersättning
Ersättning till handikapprådets ledamöter och ersättare betalas enligt 
kommunfullmäktiges beslut om bestämmelser om ersättning till intres-
sentsammansatta organ.
______
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Datum
2018-08-21 VON 2018.164

Svar på motion om att omvandla Kvarngatans 
särskilda boende till seniorboende

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslår att kommunfullmäktige bifaller 
motionen.

Sammanfattning
Thorbjörn Tomtlund (M) m fl föreslår i en motion att Kvarngatans särskilda 
boende omvandlas till seniorboende. Det finns en stor politisk samstämmighet i 
att genomföra förändringen och vård- och omsorgsnämnden har tomma 
särskilda boenden. Kommunfullmäktige föreslås bifalla motionen.

Beskrivning av ärendet
Torbjörn Tomtlund (M), Jan Karlsson (C), Johnny Karlsson (L) och Ann-
Christin Anderberg (BOP) föreslår i motion daterad 2018-05 28 att 
Kvarngatans särskilda boende omvandlas till ett seniorboende. Ett senior-
boende utan biståndshandläggning och att använda de tomma lägenheterna för 
äldre och på detta sätt medverka till att en omflyttning sker.

Redan 2013 skrev Folkpartiet en motion skapande om trygghetsboende genom Rolf 
Högberg (FP), Paula Rabenius (FP), Kjell Carrander (FP) och Johnny Karlsson 
(FP). 

2014 skrev Hans Gleimar (M) en motion om att skapa förutsättningar för 
trygghetsboende i Ludvika.

2014 skrev Britt Marinder (S), Monica Åhlén (S) och Inga Karlsson (V) en 
motion om utredning av boendeplan och ett bostadspolitiskt program. Äldrebostäder på 
Kvarngatan.

Kommunfullmäktige beslutade i november 2014

att bifalla motionerna,
att motionernas yrkande ska ingå i den utredning som stöd och styrningsförvaltningen får i 
uppdrag att genomföra avseende revidering av styrdokumentet bostadspolitisk strategi, 
framtagande av ett bostadspolitiskt program samt en kompletterande boendeplan.
att överlämna yrkandet om Kvarngatan till utredningen om bostadspolitiskt program för 
ställningstagande.
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Under 2017 startade samhällsbyggnadsförvaltningen arbetet med att ta fram ett 
bostadsförsörjningsprogram 2017-2020. I det programmet under rubriken 5.5 
Äldre konstateras, om fler senior- och trygghetsboende fanns i kommunen skulle också fler 
flyttkedjor kunna komma till stånd då andra boenden, ofta större än den lägenhet den äldre 
flyttar till, skulle bli lediga.

Kommunfullmäktige beslutar 2017-10-30 att

Bostadsförsörjningsprogram 2017-2020 ersätter den bostadspolitiska strategin och 
kommunfullmäktige låter bostadsförsörjningsprogrammet utgöra det bostadspolitiska 
programmet för äldre som kommunfullmäktige fattat beslut om att ska tas fram 24 november 
2014.

Kvarngatan är ett särskilt boende för äldre med sammanlagt 56 lägenheter 
fördelade på tre hus med en takad gång mellan husen. Lägenheterna är på 1-3 
rum och kök. Boendet är biståndsprövat och för att få ett beslut om rätt till 
boende krävs att behov av service och omvårdnad finns och som inte kan 
tillgodoses i det ordinära boendet.

Under det senaste året har ca 10-15 lägenheter varit lediga. Frågan om 
förändringar av Kvarngatan från särskilt boende till senior- eller 
trygghetsboende har diskuterats i vård- och omsorgsnämnden under det senaste 
året. Vård- och omsorgsnämnden blockhyr hela Kvarngatan av LudvikaHem 
och vård- och omsorgsförvaltningen fördelar alla lägenheter efter 
biståndsbeslut. Vård- och omsorgsförvaltningen har under våren kontaktat 
LudvikaHem om förändringar av hyresavtalet. LudvikaHem ställer sig positiv 
till detta under vissa förutsättningar.

En förändring av Kvarngatan från särskilt boende till senior- eller 
trygghetsboende kräver en omprövning av samtliga beslut av de som för 
närvarande bor på Kvarngatan. Ca 40 beslut. En omprövning är möjlig och då 
med ett erbjudande om att bo kvar, men då i senior- eller trygghetsboende. För 
den som vill ha sitt beslut om särskilt boende kvar erbjuds detta på något av 
nämndens övriga särskilda boenden. Vård- och omsorgsnämnden får då ta på 
sig kostnader för flytt.

Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns en bred samstämmighet om 
att Ludvika kommun behöver fler senior- eller trygghetsboende.

Vård- och omsorgsnämnden har inte behov av alla särskilda boenden och det 
finns möjlighet att omvandla Kvarngatan till ett senior- eller trygghetsboende. 

Margareta Karlsson
förvaltningschef

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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2018-08-22
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Gemensam verksamhet  

Vård- och omsorgsnämnden

Månadsrapport för maj, juni och juli 2018 om 
sjukfrånvaron

Förvaltningens förslag till beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden noterar redovisningen av sjukfrånvaron 

för maj, juni och juli 2018.

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

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

Margareta Karlsson
Förvaltningschef

Bilagor
1. Diagram

Beslut skickas till
Akt
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Sjukfrånvaro VoO 2017-2018
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Vård och Omsorg 2017 - 2018
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Vård och omsorg 2017 - 2018
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Vård- och omsorgsförvaltningen 
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2018-07-02
Diarienummer

VON  2018/1

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 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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Ludvika kommun
Datum

2018-07-02
Diarienummer

VON 2018/1
Sida

2(2)

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 2018.

Statistikrapport den 30 juni 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
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-09-12

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 53 Dnr 2018/1

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

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

rapport och översänder rapporten till kommunfullmäktige för 
kännedom.

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

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

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

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

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

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

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

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 2018.

Statistikrapport den 30 juni 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
1. Tjänsteskrivelse daterad den 2 juli 2018.

______

Beslut skickas till
Kommunfullmäktige
Akt
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TJÄNSTESKRIVELSE
Sida

1(2)
Datum

2018-08-06
Diarienummer

VON  2018/1

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 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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Ludvika kommun
Datum

2018-08-06
Diarienummer

VON 2018/1
Sida

2(2)

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 2018.

Statistikrapport den 31 juli 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

1 1 0 0

 Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader.

Beslut om Antal
Äldreboende - demens 1

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

Beslut om Besluts-
datum

Antal
 dagar

Kvinna
eller 
man

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

Äldreboende - 
demens

2018-04-23    99 K 2

Margareta Karlsson
Förvaltningschef

Cathrine Flodström Backlund
Verksamhetsutvecklare

Beslut skickas till
Kommunfullmäktige
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-09-12

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 54 Dnr 2018/1

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

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

rapport och översänder rapporten till kommunfullmäktige för 
kännedom.

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

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

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

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

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

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

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

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 2018.

Statistikrapport den 31 juli 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

1 1 0 0

 Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader.

Beslut om Antal
Äldreboende - demens 1

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

Beslut om Besluts-
datum

Antal
 dagar

Kvinna
eller 
man

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

Äldreboende - 
demens

2018-04-23    99 K 2

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad den 6 augusti 2018.

______

Beslut skickas till
Kommunfullmäktige 
Akt 
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TJÄNSTESKRIVELSE
Sida

1(2)
Datum

2018-09-03
Diarienummer

VON  2018/1

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 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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Ludvika kommun
Datum

2018-09-03
Diarienummer

VON 2018/1
Sida

2(2)

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 2018.

Statistikrapport den 31 augusti 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
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-09-12

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 55 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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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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 2018.

Statistikrapport den 31 augusti 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
1. Tjänsteskrivelse daterad den 3 september 2018.

______

Beslut skickas till
Kommunfullmäktige
Akt

66



Ludvika kommun
Hemsida
www.ludvika.se

E-post
vard.omsorg@ludvika.se

Organisationsnr
212000-2270

Postadress
771 82 Ludvika

Besöksadress
Biskopsvägen 10
771 51 Ludvika

Telefon
0240-860 00

Fax
0240-868 99

Bankgiro
467-5088

PlusGiro
12 45 30-7

     

Vård- och omsorgsförvaltningen

Information från förvaltningen
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Ludvika kommun
Hemsida
www.ludvika.se

E-post
vard.omsorg@ludvika.se

Organisationsnr
212000-2270

Postadress
771 82 Ludvika

Besöksadress
Biskopsvägen 10
771 51 Ludvika

Telefon
0240-860 00

Fax
0240-868 99

Bankgiro
467-5088

PlusGiro
12 45 30-7

     

Vård- och omsorgsförvaltningen

Information från nämndens ordförande
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Ludvika kommun
Hemsida
www.ludvika.se

E-post
vard.omsorg@ludvika.se

Organisationsnr
212000-2270

Postadress
771 82 Ludvika

Besöksadress
Biskopsvägen 10
771 51 Ludvika

Telefon
0240-860 00

Fax
0240-868 99

Bankgiro
467-5088

PlusGiro
12 45 30-7

DELEGATIONSBESLUT
Sida

1(2)
Datum

2018-09-26 Von 2018/7

Vård- och omsorgsnämnden

Redovisning av delegationsbeslut

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten 

Ärendebeskrivning

1. Arbetsutskottet 
  - Au 2018-09-12 § 45-57

2. Biståndsbeslut
   -  Juni 
   -  Juli
   -  Augusti 

3. Förvaltningschef
Kurser

  - Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och   
    schizofreniliknande tillstånd
  - Föräldraskap
  - Intervjuteknik för rekryterare
  - Samverkan vid utskrivning från sjukhus
  - Sel- och appliceringskunskap
  - Skadad hud är också hud
  - Lära dig mer om psykos
  - Föräldraskap – med fokus på förebyggande arbete
  - Tieto Forum – Människan i ett smartare samhälle
  - Heltidsresan – Arbetstidsförläggning och Arbetsmiljö

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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Ludvika kommun
Datum

2018-09-26
     

Von 2018/7
Sida

2(2)

- Von 2018/217, Ordförandebeslut, värmeböljan 
- Ordförandebeslut, Ansökan om bostad, Främja AB
- Ordförandebeslut, Ansökan om bostad, Dormsjö
- Von 2018/188, IVO – beslut i ärendet gällande sjuksköterskeorganisationen.
- Utlämnade av HSL journal
- Von 2018/ 201, Yttrande om lönebidragsanställning – HSO
- Von 2018/ 52, Svar till arbetsmiljöverket – äldreomsorgen
- Von 2018/108, Svar till arbetsmiljöverket – Timmermansvägen 37
- Von 2018/109, Svar till arbetsmiljöverket – Ludvika Gård

7. Anställningsavtal 
472 stycken.

8. Fonder
Inga aktuella 
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Ludvika kommun
Hemsida
www.ludvika.se

E-post
vard.omsorg@ludvika.se

Organisationsnr
212000-2270

Postadress
771 82 Ludvika

Besöksadress
Biskopsvägen 10
771 51 Ludvika

Telefon
0240-860 00

Fax
0240-868 99

Bankgiro
467-5088

PlusGiro
12 45 30-7

Redovisning av meddelanden
Sida
1(2)

Datum
 2018-09-26 Von 2018/6 

Vård- och omsorgsnämnden

Redovisning av meddelanden

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelandena.

A) Dnr 2018/195
     Verksamhetsplan/kvalitetsplan – utredning
     Planering anhörigstöd.
B) Dnr 2018/50
     Hjälpmedelsnämndens protokoll 2018-05-17 § 18-23. 

C) Dnr  2018/87
     Patientnämnden 2018-04-10 § 24-45.

D) Dnr 2018/87
     Patientnämnden 2018-06-05 § 46-65. 

E) Dnr 2018/56
     Kommunala handikapprådet 2018-03-15 § 1-7. 

F) Dnr 2018/56
    Kommunala handikapprådet 2018-05-24 § 8-16.

G) Dnr 2018/64
     Beslut om ramar,  investering 2019-2023.

H) Dnr 2018/188
     Yttrande till IVO, Ordförande beslut.

I) Dnr 2018/113
    Avvikelserapportering för 2:a kvartalet 2018.
 J) Dnr Von 2018/ 256
    Kommunutvecklarna 2018

K) Dnr 2018/194
     Stimulansmedel för välfärdsteknik

L) Dnr 2018/203
     Beräkningsunderlag för 2017 års stimulansmedel för ökad bemanning.

M) Dnr 2018/214
     Ny lag om bostadsanpassningsbidrag.

N) Dnr 2017/159
     Dom -  i Mål 4861-17 gällande överklagan av ersättning vid sjukhusvistelse.
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Ludvika kommun
Datum      

Von 2018/6 
Sida
2(2)

O) Dnr 2018/260 
     Dom på överklagande gällande avslag på ansökan om personlig assistans.    
     Falun FR 1026-18
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