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Beslutande ledamöter 
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Bert Broman (M) 
Torbjörn Norman (SD), tjänstgörande ersättare för Mari Karlsson Björk (SD) 
 
 
 

Ej beslutande ersättare  
 
 
 

Övriga närvarande Tjänstemän 
Eva Björsland, förvaltningschef 
Cecilia Vestergaard, verksamhetschef 
Nathalie Fjellman, ekonom § 52-53 
Åsa Engberg, förvaltningssekreterare 

Övriga 
Marko Langén, Kommunal 

 
Underskrifter 

 Sekreterare  Paragrafer § 52-61 
 Åsa Engberg  

 Ordförande   
 Åsa Bergkvist  

 Justerande   
 Sven-Erik Källman   
 
 ANSLAG/BEVIS 
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Organ Vård- och omsorgsnämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2020-06-17 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 52  Dnr 2019/128 

 

Budgetuppföljning januari – maj  2020 

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 

3



  
      

 
      

 

2(2) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

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. § 43 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2020-06-10. 

2. Tjänsteskrivelse daterad den 8 juni 2020. 
 

______ 
 

Beslut skickas till 
Ledningsgruppen  
Akt
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2020-06-17 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 53  Dnr 2020/196 

 

Taxor och avgifter 2021 

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. § 44 vård-och omsorgsnämndens arbetsutskott 2020-06-10. 

2. Tjänsteskrivelse daterad den 3 juni 2020. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelse 
Kommunfullmäktige 
Akt
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2020-06-17 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 54  Dnr 2020/211 

 

Delegationsordning Vård- och Omsorg 

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. § 46 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2020-06-10 

2. Tjänsteskrivelse daterad den 3 juni 2020. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Förvaltningsledningen 
Kommunstyrelsen 
Akt

6



 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
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2020-06-17 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 55  Dnr 2019/26 

 

Svar - Motion - Återinförande av 
habiliteringsersättning 

Beslut 
1.Vård och omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige anse motionen 
tillgodosedd under förutsättning att statsbidrag kan rekvireras, samt att frågan 
om finansiering till gruppen som deltar i daglig sysselsättning beaktas vid 
kommunen budgetberedningar 
2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lämna tjänsteskrivelse, daterad 19 
maj 2020, som sitt yttrande om motionen 

Beskrivning av ärendet 
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. § 47 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2020-06-10. 

2. Tjänsteskrivelse daterad den 19 maj 2020. 
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Behandling 
Lars Handegard (V) yrkar på att vård- och omsorgsnämnden föreslår 
Kommunfullmäktige ska bifalla motionen. 

Åsa Bergkvist (S)  yrkar på att : 
1.Vård och omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige anse motionen 
tillgodosedd under förutsättning att statsbidrag kan rekvireras, samt att frågan 
om finansiering till gruppen som deltar i daglig sysselsättning beaktas vid 
kommunen budgetberedningar 
2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lämna tjänsteskrivelse, daterad 19 
maj 2020, som sitt yttrande om motionen 

Ordförande ställer de två förslagen mot varandra, och finner att vård- och 
omsorgsnämnden beslutar enligt Åsa Bergkvists förslag. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
Akt
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Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 56  Dnr 2020/2 

 

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

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. § 45 Vård- och omsorgsförvaltningen 2020-06-10. 

2. Tjänsteskrivelse daterad den 1juni 2020. 

______ 
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Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
Akt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2020-06-17 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 57  Dnr 2020/198 

 

Remiss-  Folkhälsostrategi Ludvika kommun 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att delegera till vård- och 
omsorgsförvaltningen att svara på remissen 

Beskrivning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden 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 vård- och omsorgsnämnden att förvaltningen svarar på remissen. 

Beslutsunderlag 
1. § 48 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2020-06-10. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Ledningsgruppen 
Akt
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2020-06-17 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 58  Dnr 2020/60 

 

Information från förvaltningen 

 
- Sommarvikarier– fler ansökningar än vanligt 
- Värmebölja – handlingsplan finns 
- Covid-19 rapport 
- Information om Habiliteringsersättning 
- Under förvaltningschef Eva Björslands semester är Cecilia Vestergaard 

tf förvaltningschef 
______ 
 

Beslut skickas till 
Akt
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2020-06-17 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 59  Dnr 2020/61 

 

Beslut VONAU 2020-02-12Information från 
ordförande 

 
- Säfsgården 
- Möjlighet att se anhöriga igen  
- Stipendier till studenter vid vård- och omsorgscollage 
- Ludvika musikkår 
- Nästa nämnd är den 23 september och det är planerat för en heldag 

 
______ 
 

Beslut skickas till 
Akt 

 

 

Vård- och omsorgsnämnden önskar all 
personal en skön sommar! 
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Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 60  Dnr 2020/3 

 

Delegationsbeslut 2020 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten 

Beskrivning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, 
ordförande och tjänstemän enligt en av vård- och omsorgsnämnden antagen 
delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till vård- och omsorgsnämnden. 

Redovisningen innebär inte att vård- och omsorgsnämnden får ompröva eller 
fastställa delegationsbesluten. Däremot står det vård- och omsorgsnämnden 
fritt att återkalla lämnad delegation. 

1. Arbetsutskottet  
Enskilda ärenden 2020-06-10 § 15-18 
2. Biståndsbeslut 
- Maj 

3. Förvaltningschef 
Kurser 
-  

4. Områdeschef  
- Fördelning av arbetsuppgifter inom arbetsmiljöområdet/retur 

- Förordnanden 
5. Områdeschefer och enhetschefer 
Ledighetsansökan 

- enskild angelägenhet 

- tjänstledighet 

- fackligt/politiskt förtroendeuppdrag 

- önskad sysselsättningsgrad  
6. Övriga 
- Utlämnande av handling 
- Utlämnande av handling 

7. Anställningsavtal 
- 186 stycken 
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8. Fonder 
Inga aktuella  

 

 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 10 juni 2020. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Akt
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Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 61  Dnr 2020/4 

 

Meddelanden 2020 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av inkomna 
meddelanden 

Beskrivning av ärendet 
1. Von 2020/185 

Riktlinjer för Rekrytering, KSPLU§ 10 2020-05-05 

2. Von 2020/185 
Antagande av reviderade pensionsriktlinjer, KSPLU § 12 2020-05-05 

3. Von 2019/396 
Dom från Förvaltningsrätten - Avvisar överklagande från Folkmakten  
mål 1424-20 

4. Von 2019/396 
Beslut- Högsta förvaltningsdomstolen – meddelar ej prövningstillstånd 
för inhibition i laglighetsprövning enligt kommunallagen 

5. Von 2019/396 
Ytterligare argument för upphävande av stängningen av Säfsgårdens 
demensboende till Förvaltningsrätten mål 1424-20 

6. Von 2020/220 
Förordnande av tf förvaltningschef  

7. Von 2020/197 
Redovisning av obesvarade uppdrag KS § 112 2020-05-19 

8. Von 2020/164 
Underrättelse om möjlighet att lämna yttrande till förvaltningsrätten 

9. Von 2020/201 
Underrättelse från IVO om att de kommer att göra tillsyn med anledning 
av Covid- 19  

10. Von 2020/207 
Anmälan till Arbetsmiljöverket  
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11. Von 2019/396 
Beslut – Högsta Förvaltningsdomstolen- meddelar ej prövningstillstånd 
gällande laglighetsprövning enligt kommunallagen 

 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 10 juni 2020. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Akt 
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