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Beslutande ledamöter 
 

Åsa Bergkvist (S) 
Torbjörn Tomtlund (M), via netpublicator 
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Ann-Katrin Krainer (SD) 
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Anneli Nylander, ekonom § 43 via skype 
Åsa Engberg, förvaltningssekreterare 
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 Sekreterare  Paragrafer § 42-50 
 Åsa Engberg  

 Ordförande   
 Åsa Bergkvist  

 Justerande   
 Ann-Katrin Krainer   
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Sammanträdesdatum 2020-06-10 Paragrafer § 42-50 

Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  

Förvaringsplats för protokollet Protokollet förvaras på förvaltningens kansli 
 

Underskrift   

  

1



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(2) 
Sammanträdesdatum 

2020-06-10 
 

  

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott   

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Ärendelista 
 
§ 42 Anmälan om extra ärenden  3 
§ 43 Budgetuppföljning januari - maj  2020 2019/128 4 - 5 
§ 44 Taxor och avgifter 2021 2020/196 6 
§ 45 Vård- och omsorgsnämndens rapport 

angående antal beslut om bistånd som 
inte har verkställts 

2020/2 7 - 8 

§ 46 Delegationsordning VoO 2020/211 9 
§ 47 Motion - Återinförande av 

habiliteringsersättning 
2019/26 10 - 11 

§ 48 Remiss-  Folkhälsostrategi Ludvika 
kommun 

2020/198 12 

§ 49 Information från förvaltningen  13 
§ 50 Information från ordförande  14 
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§ 42   

 

Anmälan om extra ärenden 

Beslut 
Följande ärenden läggs till: 

- Svar – Motion – Återinförande av habiliteringsersättning 
- Remiss- Folkhälsostrategi Ludvika kommun 

______ 
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§ 43  Dnr 2019/128 

 

Budgetuppföljning januari –maj  2020 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna budgetuppföljningen för 
perioden januari till maj månad 2020 

Beskrivning av ärendet 

Resultat 
I redovisningen för perioden januari till maj 2020 visar förvaltningen ett positivt 
resultat på 310 tkr exkl personalskuldsförändringen. För perioden januari – maj 
månad är det redovisat en negativ kostnadsförändring på 13 339 tkr avseende 
personalskuldförändringen. Resultat inklusive personalskuld är ett underskott 
på 13 029 tkr.  

Intäkter 
Periodens intäkter visar ett plus mot budget på 9 978 tkr. Plusresultatet beror 
främst på ny hantering av bostadshyror och momsersättning efter 
fastighetsöverlåtelser till LKF AB samt ökade intäkter på avgifter och taxor.  
Andra avvikelser på intäktssidan är insättningar från Migrationsverket om 725 
tkr avseende hemtjänst samt vård och behandling inom LSS som utförts. 
Intäkter från staten om 2374 tkr har bokförts avseende kostnader för sjuklöner 
med anledning av covid-19. 

Kostnader 
Periodens kostnader visar ett negativt resultat på 9 668 tkr exkl personalskuld. 
Största avvikelsen beror på hantering av hyror från LKF AB, vilket är både på 
intäktssidan och kostnadssidan och de tar i princip ut varandra som 
prognostiserat vid tidigare uppföljning.  
Personalkostnaderna redovisar ett negativt resultat på 2 612 tkr exklusive 
personalskulden. Detta beror främst på att löneökningar är uppbokade för 
kommande lönerevision med 2 329 tkr, för perioden. 
Det som avviker på kostnadssidan utöver lönerna är förbrukningsmaterial som 
ger en negativ avvikelse på 1 767 tkr. Inhyrd bemanning av sjuksköterskor 
påverkar fortlöpande kostnaderna och ger en negativ avvikelse på 2 346 tkr.  
 
Med anledning av Covid-19 finns en projektkod där intäkter och kostnader 
kopplat till Covid-19 bokförs. Förvaltningen har hittills bokfört intäkter från 
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staten om 2 374 tkr och kostnader om 2 745 tkr. Sammantaget resulterar det i 
en negativ avvikelse om 371 tkr. 

Investeringar 
Till och med maj månad har förvaltningen genomfört investeringar 
motsvarande 607 tkr av investeringsbudgeten på 2 000 tkr.  

Åtgärder för en budget i balans 
Förvaltningen planerar att genomföra beslutade strukturplansåtgärder för året 
samt återsökning av statliga bidrag för merkostnader som uppstår med 
anledning av Covid-19 pandemin. 

Prognos för helåret 
Helårsprognosen redovisas i samband med rapporteringstillfälle 3. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 8 juni. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Vård- och omsorgsnämnden 
Akt
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§ 44  Dnr 2020/196 

 

Taxor och avgifter 2021 

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

avgifter och taxor 2021  

2. Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige anta 
förvaltningens förslag till avgifter och taxor 2021 för äldre samt 
personer med funktionsnedsättning 

Beskrivning av ärendet 
Förslaget till avgifterna för 2021 följer prisbasbeloppets förändring, Region 
Dalarnas taxa, förändringar enligt konsumentverkets beräkningar, 
självkostnadspriser och Socialstyrelsens rekommendationer. Prisbasbeloppet för 
2021 är ännu inte fastställt av regeringen.  

Portionspriset för kvällsmål sänks till 55 kr, då den inte serveras lika komplett 
som en lunch. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse datera den 3 juni 2020 

______ 
 

Beslut skickas till 
Vård- och omsorgsnämnden  
Akt
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§ 45  Dnr 2020/2 

 

Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal 
beslut om bistånd som inte har verkställts till och 
med 31 maj 2020 

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

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

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

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

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

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

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

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

Statistikrapporten beskriver vilken typ av bistånd som besluten gäller, antal 
beslut som inte verkställts inom tre månader samt hur lång tid det har gått från 
dagen för respektive beslut. Rapporteringen sker en gång varje månad och 
upprepas till dess att beslutet är verkställt. Ett beslut är verkställt när den 
enskilde tillhandahålls den beviljade insatsen.  
Denna rapport avser de uppgifter som fanns tillgängliga den 31 maj 2020. 
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Statistikrapport den 31 maj 2020 

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 

6 3 3 6 

 

 Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader. 

Beslut om Antal 
Äldreboende - servicelägenhet  4 

LSS – gruppbostad 1 

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 - 
servicelägenhet 

2019-11-05 208 K 1 

Äldreboende - 
servicelägenhet 

2019-12-13 170 K 1 

Äldreboende - 
servicelägenhet 

2020-01-14 138 M 1 

LSS – 
gruppbostad 

2020-01-14 138 M 1 

Äldreboende - 
servicelägenhet 

2020-02-04 117 M 1 

Äldreboende – 
demens 

2020-02-07 114 K 1 

 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 1 juni 2020.  

______ 
 

Beslut skickas till 
Vård- och omsorgsnämnden 
Akt
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§ 46  Dnr 2020/211 

 

Delegationsordning vård- och omsorgsnämnden 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden antar den nya delegationsordningen, daterad 3 juni 
2020, som ersätter tidigare beslutad delegationsordning 2019-02-27 § 16 

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

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 3 juni 2020. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Vård- och omsorgsnämnden 
Akt
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§ 47  Dnr 2019/26 

 

Svar - Motion - Återinförande av 
habiliteringsersättning 

Beslut 
Arbetsutskottet lämnar ärendet öppet till vård- och omsorgsnämnden  

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningschefen föredrar muntligen förslaget om habiliteringsersättningen. 
Lars Handegaard (V)föreslår i en motion daterad 2018-11-27 att Ludvika 
Kommun ska erbjuda habiliteringsersättning. Ersättning ska betalas till personer 
som deltar i daglig verksamhet med biståndsbeslut enligt lagen om stöd och 
service för vissa funktionshindrade samt till personer i liknande verksamhet 
med beslut enligt socialtjänstlagen.  

Socialstyrelsen har sedan 2018 haft i uppdrag av regeringen att betala ut 
statsbidrag till kommunerna i syfte att införa eller höja en låg dagpenning till 
dem som deltar i daglig verksamhet enlig lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (habiliteringsersättning). 

Vård- och omsorgsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2020-02-26 att 
rekvirera tilldelade statsbidrag för 2020 avseende habiliteringsersättning. Vid 
samma sammanträde beslutades vidare att förvaltningen skulle utreda hur 
liknande ersättning kan finansieras till deltagare i daglig sysselsättning. Denna 
utredning pågår. Därför anser förvaltningen att motionen är tillgodosedd.   

I vård- och omsorgsförvaltningen deltar idag 104 brukare i daglig verksamhet, 
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och 29 brukare i daglig 
sysselsättning, socialtjänstlagen, totalt 133 brukare. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 19 maj 2020. 

Behandling 
Åsa Bergkvist (S) samt Lars Handegard (V) föreslår att ärendet lämnas vidare 
till vård- och omsorgsnämnden utan förslag till beslut. 

Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet 
beslutar enligt Åsa Bergkvists och Lars Handegards förlag. 
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Beslut skickas till 
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§ 48  Dnr 2020/198 

 

Remiss-  Folkhälsostrategi Ludvika kommun 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämndens beslutar att delegerar till vård- och 
omsorgsförvaltningen att svara på remissen 

Beskrivning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämndens har fått en Remiss från Samhällsbyggnads-
förvaltningen – Förslag på folkhälsostrategi för Ludvika Kommun. 
Då vård- och omsorgsnämnden inte har något möte före den 31 augusti 2020, 
föreslår arbetsutskottet att förvaltningen svara på remissen. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Ledningsgruppen 
Akt
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§ 49  Dnr 2020/60 

 

Information från förvaltningen 

 
- Covid -19 information 
- Sommar rekryteringen 
- Sommaravtal för sjuksköterskor 

______ 
 

Beslut skickas till 
Akt
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§ 50  Dnr 2020/61 

 

Information från ordförande 

 
- Vårens och sommarens sista nämnd 

______ 
 

Beslut skickas till 
Akt
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