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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2022-04-25 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 41  Dnr 2021/1 

 

Budgetuppföljning januari – mars 2022 

Beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner budgetuppföljningen för 

perioden januari till mars 2022 

2. Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att till 
rapporteringstillfälle 2 redovisa en heltäckande handlingsplan som 
innehåller en konsekvensbeskrivning. 

Beskrivning av ärendet 

Resultat 
I redovisningen för perioden januari-mars 2022 visar förvaltningen en negativ 
resultatavvikelse mot budget på 5,1 mnkr exkl. personalskuldsförändringen. 
Utan merkostnader med anledning av Covid-19 om 0,8 mnkr hade 
förvaltningen visat en negativ resultatavvikelse på 4,3 mnkr exklusive 
personalskuldsförändringen.  

För perioden är det redovisat en negativ kostnadsavvikelse på 6,8 mnkr 
avseende personalskuldförändringen för januari-mars. 

Resultat inklusive personalskuld visar en negativ avvikelse mot budget på 12 
mnkr. 

Intäkter 
Periodens intäkter visar en positiv avvikelse mot budget på 4,1 mnkr.   

Intäkter har bokats ner från balanskonton gällande  

- Äldreomsorgslyftet om 0,6 mnkr 

- Psykisk hälsa om 0,1 mnkr 

I avvikelsen som avser intäkter ingår även intäkt för sjuklönekostnader covid-19 
om 3,3 mnkr samt taxor och avgifter om 0,1 mnkr. 

Kostnader 
Periodens kostnader visar en negativ avvikelse mot budget på 16 mnkr inkl. 
personalskuld januari-mars 2022.  

Personalkostnaderna visar en negativ avvikelse på 5,2 mnkr exkl. personalskuld. 
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Periodens totala kostnader exkl. den negativa avvikelsen för personalskuld om 
6,8 mnkr och exkl. kostnader för covid-19 på 4,1 mnkr visar en negativ 
avvikelse på 5,1 mnkr varav de största avvikelserna finns inom hemtjänstens 
personalkostnader samt externa köp. 

Investeringar 
Under perioden har förvaltningen bokfört kostnader om 0,2 mnkr av årets 
investeringsbudget på 3 mnkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse med bilagor daterad den 14 april 2022. 

Behandling 
Torbjörn Tomtlund (M) yrkar på att vård- och omsorgsnämnden ger 
förvaltningen i uppdrag att till rapporteringstillfälle 2 redovisa en heltäckande 
handlingsplan som innehåller en konsekvensbeskrivning. 

Åsa Bergkvist yrkar bifall till Torbjörns förslag.  

Vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt förslaget. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Förvaltningsledningen 
Ekonomer 
Insidan 
Akt 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2022-04-25 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 42  Dnr 2021/297 

 

Yttrande – motion om återskapa demensplatserna på 
Säfsgården 

Beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att avslå 

motionen. 

2. Vård- och omsorgsnämnden lämnar tjänsteskrivelse, daterad 3 mars 
2022 som sitt yttrande till Kommunfullmäktige. 

Beskrivning av ärendet 
Jorge Nunez och Kenth Andersson, Kommunistiska partiet i Ludvika yrkar i en 
motion, daterad 2 november 2021, att tidigare boendeform på Säfsgården 
återskapas och har status SÄBO.  

Nämndens beslut vid sitt sammanträde den 25 oktober 2021 § 89 grundar sig i 
att efterfrågan av lägenheter för personer med behov av demensomvårdnad är 
större än traditionella lägenheter för äldre i särskilt boende och att Granliden 
och Solgärde är lämplig lokalisering för sådana lägenheter.  
Till grund för det beslutet ligger också Kommunfullmäktiges beslut om 
befolkningsprognos.  

Det är kommunens skyldighet att erbjuda den biståndsberättigade en lägenhet, i 
det särskilda boende i kommunen, där ledig lägenhet finns att tillgå. 
Erbjudandet baseras på behovet av boendeform, inte vart det geografiskt ligger.   
 
Utifrån befolkningsprognosen ökar behovet av demensplatser i framtiden och 
behovet av traditionella platser minskar. Det är en utveckling som är lika i hela 
landet.  Vård och omsorgsförvaltningen arbetar parallellt med utvecklingen av 
demensplatserna med uppdrag om att utveckla demensomvårdnaden i både 
särskilt boende och ordinärt boende. Arbetet sker utifrån de nationella 
riktlinjerna för vård och omsorg med demensvård. 

Beslutsunderlag 
1. § 31 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott den 11 april 2022. 

2. Tjänsteskrivelse daterad den 3 februari 2022. 

3. Motion daterad den 2 november 2011 
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Behandling 
Lars Handegard (V) yrkar avslag på motionen.  

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
Verksamhetschef  
Akt 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2022-04-25 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 43  Dnr 2021/298 

 

Yttrande- motion om sluta anlita privata 
bemanningssköterskor 

Beslut 
1. Vård- och omsorgsnämndens föreslår Kommunfullmäktige att avslå 

motionen. 
2. Vård- och omsorgsnämnden lämnar tjänsteskrivelse daterad den 10 

mars 2022 som yttrande till Kommunfullmäktige. 

Beskrivning av ärendet 
Jorge Nunez och Kenth Andersson, Kommunistiska partiet, föreslår i motion 
daterad 2021-11-02 att fullmäktige beslutar att Ludvika kommun genom Vård- 
och omsorgsnämnden slutar anlita bemanningssjuksköterskor för att bedriva 
verksamhet inom Äldreomsorgen. 

Användandet av bemanningssjuksköterskor används idag i en så liten 
utsträckning som möjligt inom Vård- och omsorgsförvaltningens 
sjuksköterskeorganisation. Införande av att stoppa möjligheten att inte få ta in 
bemanningssjuksköterskor innebär då att vi inte kan leva upp till en 
patientsäker vård och till den lagstiftning som råder enligt hälso- och 
sjukvårdslagen. Höga krav i lagstiftning inom hälso- och sjukvården finns att vi 
ska kunna ge en patientsäker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård till de 
patienter vi ger hälso- och sjukvårdsinsatser inom den kommunala hälso- och 
sjukvården. Några undersköterskor finns redan idag anställda inom 
sjuksköterskeorganisationen liksom att ett antal undersköterskor med utökad 
delegering har tidsbegränsade vikariat. En översyn sker också redan vilka 
uppgifter som kan utföras av undersköterskor respektive sjuksköterskor inom 
ett tidsbegränsat projekt som innebär en förberedelse inför kraven som ställs 
enligt omställningen till en god och nära vård. Det finns också krav att vissa 
hälso- och sjukvårdsuppgifter ska utföras av en legitimerad sjuksköterska och 
där av finns begränsningen gällande hur många underskötersketjänster vi kan ha 
inom sjuksköterskeorganisationen. 

Beslutsunderlag 
1. § 32 vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott den 11 april 2022. 

2. Tjänsteskrivelse daterad den 10 mars 2022. 
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3. Motion daterad den 2 november 2021. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
Verksamhetschef hälso- och sjukvård 
Akt 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2022-04-25 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 44  Dnr 2021/296 

 

Yttrande – motion om bryt det digitala utanförskapet - 
inrätta kommunala IT-lotsar i Ludvika kommun 

Beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att motionen 

inte föranleder någon åtgärd.  

2. Vård- och omsorgsnämnden besvarar inte Att-satserna 1 och 2 då det 
inte tillhör nämndens verksamhetsområde.  

3. Vård- och omsorgsnämnden lämnar tjänsteskrivelse daterad 3 mars 
2022 som yttrande på motionen till kommunfullmäktige. 

Reservation: Lars Handegard (V). 

Beskrivning av ärendet 
Lars Handegard, vänsterpartiet föreslår i motion, daterad 4 november 2021,   

1. Att kommunfullmäktige beslutar att Ludvika kommun som en 
arbetsmarknadsåtgärd inrättar digitala IT-lotsar i syfte att bryta det 
digitala utanförskapet. 

2. Att kommunfullmäktige beslutar att tjänsten antingen kan drivas i 
egen regi eller genom upphandling från ett icke vinstdrivande socialt 
företag. 

3. Att kommunfullmäktige beslutar att tjänsten med IT-lotsar ska 
erbjudas i alla större kommundelar, förslagsvis på kommunens 
bibliotek och biblioteksfilialer samt på kommunens särskilda 
boenden. 

Vård- och omsorgsförvaltningen svarar på punkt tre i motionen då den bland 
annat avser särskilda boenden i kommunal regi. På Ludvika kommuns särskilda 
boenden finns idag möjlighet för de boende att använda sig av internet och 
digital teknik. I de fall de boende önskar hjälp med tekniken så finns 
förvaltningens personal på plats och hjälper till med de delar som är möjliga. 
När det gäller att hjälpa medborgare med identifikationshandling så som bank-
id så ligger det utanför verksamhetens ansvar. Kommunens anställda inom 
vård- och omsorgsförvaltningen har inte rätt att vara behjälpliga med det, då det 
måste ske genom anhörig, annan företrädare, god man eller förvaltare. På 
Ludvika kommuns särskilda boenden finns sedan år 2020 möjlighet för de 
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boende att ringa videosamtal till sina anhöriga via surfplattor med hjälp av 
tjänstgörande personal.  

Beslutsunderlag 
1. § 33 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott den 11 april 2022.

2. Tjänsteskrivelse daterad den 3 mars 2022.

3. Motion daterad 4 november 2021.

Behandling 
Lars Handegard (V) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag och yrkar bifall till 
motionen. 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Lars Handegards förslag och 
finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

Reservation: Lars Handegard (V). 
______ 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
Enhetschef, kanslienheten 
Akt 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2022-04-25 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 45  Dnr 2021/174 

 

Riktlinjer för uppföljning och kontroll av privata 
utförare 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden antar riktlinjer för uppföljning och kontroll av 
privata utförare daterad den 14 februari 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt kommunallagens 5 kap. 3 § ska fullmäktige för varje mandatperiod anta 
ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som 
utförs av privata utförare. I programmet ska det framgå hur fullmäktiges mål 
och riktlinjer ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. 

Kommunstyrelsens förvaltning har, tillsammans med representanter från övriga 
förvaltningar, arbetat fram ett program för mål och uppföljning av privata 
utförare. Av programmet framgår bland annat att nämnder och helägda bolag i 
samband med upphandling och avtalsskrivande ska lyfta in möjligheterna till 
uppföljning, kontroll och insyn, samt ange mål i det fall privata utförare ska 
efterleva dem. 

Nämnderna och bolagen ska besluta om riktlinjer för innevarande år för 
uppföljning och kontroll av privata utförare. Riktlinjerna ska antas årligen 
senast i mars. Nämnderna och bolagen ska redovisa uppföljningen av 
riktlinjerna till kommunstyrelsen, som ansvarar för att återrapportera till 
fullmäktige. 

Förvaltningen har tagit fram förslag på riktlinjer för uppföljning och kontroll av 
privata utförare. Riktlinjernas syfte är att ge stöd och vägledning vid uppföljning 
av privata utförare genom att tydliggöra 

- vad som ska följas upp, 

- vem (funktion) som ansvarar för uppföljningen, 

- när rapportering till nämnden/bolaget ska ske. 

Beslutsunderlag 
1. § 34 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott den 11 april 2022. 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 15 februari 2022. 
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3. Riktlinjer för uppföljning och kontroll av privata utförare, daterade 14 
februari 2022. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Förvaltningsledning 
Akt 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2022-04-25 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 46  Dnr 2022/34 

 

Yttrande -Riktlinje för kommunens arbete med barn 
och unga 

Beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden lämnar tjänsteskrivelse daterad 11 mars 

2022 som yttrande till Kommunstyrelsens arbetsutskott. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lämna synpunkter som framgår 
under behandling av ärendet. 

Beskrivning av ärendet 
I samband med att policyn för barn och unga antogs i fullmäktige den 1 juni 
2020 beslöt fullmäktige att ge kommunstyrelsens i uppdrag att utifrån policyn ta 
fram en övergripande riktlinje för kommunens arbete med barn och unga. 
Syftet med riktlinjen är att konkretisera policyn och bidra med att de 
kommunövergripande målen nås och kunskap om barnkonventionen. 

Beslutsunderlag 
1. § 35 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott den 11 april 2022. 
2. Tjänsteskrivelse daterad den11 mars 2022. 
3. Riktlinjer för att stärka barns och ungas rättigheter daterad 13 december 

2021. 

Behandling 
Åsa Bergkvist (S) framför följande synpunkter och föreslår att dessa lämnas 
som yttrande på riktlinjer för att stärka barn och ungas rättigheter.  

- Nämnden är positiva till att det finns ett avsnitt som beskriver barn och 
unga med behov av extra stöd för att kunna påverka 

- Under avsnitt 3.1, tredje stycket, så tycker vi att formuleringen 
”Skadegörelser på skolbyggnader eller nedskräpning innebär till exempel 
att kommunen kan lägga mindre pengar på verksamheten” bör tas bort.  

- Under avsnitt 3.1, fjärde stycket, så tycker vi att formuleringen ” 
Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 
ska finnas tillgänglig” bör beskrivas under ”inledning och syfte” eller 
under ”samverkan och nämndernas ansvar och arbetssätt” eller under 
”3.2.2 barn och unga med behov av extra stöd för att kunna påverka”  
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- Under avsnitt 3.2.1, klass och elevråd, så tycker vi att formuleringen 
”såväl engagerade som de lite mindre intresserade. Detta för att få en så 
bred representation som möjligt” bör tas bort. 

- Under 3.2.2 Barn och unga med behov av extra stöd för att kunna 
påverka, så tycker vi att ”olika svårigheter” bör bytas ut mot ”särskilda 
behov” 

- Under avsnitt 3.3, Barn och unga ska få stöd och hjälp i sin organisering 
och sitt engagemang, så tycker vi att formuleringen ” Hjälp och stöd ska 
erbjudas oavsett om det handlar om att bilda en fritids eller 
kulturförening” bör tas bort. 

- Beskrivningen av ”Guldgruvan” vet vi inte vad det är. Bör beskrivas. 

- Under avsnitt 3.5, Kommunen ska ge barn och ungdomar utbildning av 
hög kvalitet, så tycker vi generellt att det som finns beskrivet inte ska 
behöva finnas med i en riktlinje. Vi ställer oss också frågan om vi som 
kommun kan i en riktlinje skriva att ”mobilförbud ska råda på samtliga 
kommunala skolor.  

- Under avsnitt 3.6, barn och unga ska känna sig trygga, så tycker vi att 
formuleringen ” Nolltolerans mot kränkande behandling, rasism, våld 
och hedersproblematik” bör byttas ut mot att beskriva de 7 
diskrimineringsgrunderna som finns i vår lika behandlingspolicy. 

Marie Karlsson-Björk(SD) framför följande synpunkt och föreslår att riktlinjen 
kompletteras med:  

- under avsnitt 3.6 sid 8, Anställda ska ha kunskap om kränkande 
behandling samt hur de går tillväga för att anmäla ett kränkningsärende i 
det system som kommunen använder sig av. 

 
Nämnden ställer sig bakom samtliga framförda synpunkter och beslutar att 
lämna dessa som yttrande på riktlinjen. 
 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Verksamhetschef LSS/Socialpsykiatri 
Verksamhetschef bemanning, bistånd och kansli 
Akt 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2022-04-25 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 47  Dnr 2020/243 

 

Nämndernas mål och riktlinjer för arbete med finskt 
förvaltningsområde 2022-2026 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden antar riktlinje ”Nämndernas mål och riktlinjer för 
finskt förvaltningsområde 2022-2026”.  

Beskrivning av ärendet 
Ludvika kommuns nämnder ansvarar för arbete med finskt förvaltningsområde. 
Genom fastställandet av mål och riktlinjer, samt implementering av dessa, 
skapas en långsiktighet och kontinuitet i arbetet för att bevara och synliggöra 
det finska språket och finsk kultur för att säkerställa, förstärka och utveckla 
minoritetens ställning utifrån lagen om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk. Framtagna mål och riktlinjer avses gälla 2022 -2026. 
Nämndernas mål och riktlinjer för finskt förvaltningsområde fastställs i 
respektive nämnd senast mars 2022, enligt uppställda mål och riktlinjer 
framtagna av samordnare för finskt förvaltningsområde tillsammans med 
förvaltningarna utsedda tjänstemän.  

Beslutsunderlag 
1. § 36 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott den 11 april 2022. 
2. Tjänsteskrivelse daterad 10 mars 2022. 
3. Riktlinje - Nämndernas mål och riktlinjer för arbete med finskt 

förvaltningsområde 2022 -2026. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Samordnare FFO 
Enhetschef, biståndsenheten 
Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
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2022-04-25 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 48  Dnr 2022/2 

 

Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal 
beslut om bistånd som inte verkställts till och med 31 
mars 2022 

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.  
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Denna rapport avser de uppgifter som fanns tillgängliga den 31 mars 2022. 
 

Statistikrapport den 31 mars 2022 

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 

9 4 5 5 

 

 Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader. 

Beslut om Antal 

LSS – gruppbostad 2 

Äldreboende- demens 3 

Äldreboende - servicelägenhet 2 

Socialpsykiatri – särskilt boende 2 

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

Beslut om Besluts- 
datum 

Antal 
 dagar 

Kvinna 
eller  
man 

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

LSS – 
gruppbostad 

2020-02-17 773 M 1 

Äldreboende- 
demens 

2021-08-12 231 M 1 

Äldreboende – 
demens 

2021-09-17 195 M 2 

Äldreboende – 
servicelägenhet 

2021-10-28 154 K 1 

Äldreboende – 
servicelägenhet 

2021-10-28 154 M 1 

Socialpsykiatri – 
särskilt boende 

2021-11-26 125 K 2 

Äldreboende – 
demens 

2021-12-02 119 K 2 

Socialpsykiatri – 
särskilt boende 

2021-12-14 107 K 2 

LSS – 
gruppbostad 

2021-12-20 101 M 2 
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Beslutsunderlag 
1. § 37 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott den 11 april 2022. 

2. Tjänsteskrivelse daterad den 1 april 2022. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
Akt 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2022-04-25 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 49  Dnr 2022/95 

 

Undantag för medarbetare som inte uppfyller 
kompetenskrav 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden säkrar upp personalförsörjningen under pågående 
utredning med att se över kompetenskravet, genom att göra undantag i 
kompetenskravet fram till 31 december 2022, med möjlighet till förlängning om 
behov kvarstår. 

Beskrivning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 9 mars 2011 § 20 
ett formellt kompetenskrav för befattningen undersköterska och att enbart 
anställa undersköterskor i omvårdnadsarbete, samt att införa särskilda rutiner 
vid nyrekrytering av vikarier. Vård- och omsorgsnämnden beslutade också att 
ha för avsikt att redan tillsvidareanställda medarbetare skulle få möjlighet att 
validera/utbilda sig om de inte uppfyllde kompetenskraven med undantag för 
körkort. 

Den 4 november 2015 § 113 beslutade vård- och omsorgsnämnden att revidera 
de formella kompetenskraven för befattningen undersköterska så att kompetens 
och förmågor inom äldreomsorgen följde Socialstyrelsens allmänna råd.  

Då dessa råd kommer att förändras from 1 juli 2023 då undersköterska blir en 
skyddad yrkestitel så behöver kompetenskravet ses över under 2022. Under 
pågående utredning behöver vi säkra upp personalförsörjningen.  

För att säkra upp personalförsörjningen under pågående utredning med att se 
över kompetenskravet, behövs ett undantag göras från kompetenskravet fram 
till 31 december 2022, med möjlighet till förlängning om behov kvarstår. 
Undantaget innebär att ta bort gränsen på maximal 300 arbetsdagar – 
kvalificeringsdagar, enligt nedan för  

1. Personer som har godkänd utbildning från omvårdnadsprogrammet 
men saknar körkort. 

2. Personer som är under utbildning i omvårdnadsprogrammet eller 
barnskötarutbildningen. 
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3. Personer med andra utbildningar från något annat land 
motsvarande minst gymnasiebetyg inom äldre och 
handikappområdet. 

4. Personer som kan verksamheten, har eller har haft 
läkemedelsdelegation och som får mycket goda referenser av 
enhetschef.  

Undantagen gäller även vid anställning som barnskötare, handledare, personliga 
assistenter och personal i våra särskilda boendeformer enligt LSS och 
socialpsykiatrin, där formellt kompetenskrav inte finns beslutad av vård- och 
omsorgsnämnden.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 19 april 2022. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Tf enhetschef för bemanningsenhet 
Akt 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2022-04-25 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 50  Dnr 2022/6 

 

Månadsrapport - Information från förvaltningen 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen. 

Beskrivning av ärendet 
I den skriftliga månadsrapporten finns information om personalfrågor, viktiga 
verksamhetshändelser, händelser av betydelse och annan information. Som 
kompletteras med en muntlig information. 

- Introduktionsplan för Carina Gullemo. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad april 2022. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Akt 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2022-04-25 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 51  Dnr 2022/7 

 

Information från ordförande 

 
- Information om hur nästa heldag planeras. 
- Vård- och omsorgsnämndensordförande och vice ordförande har 

besökt föreningen Funktionsrätt Sverige efter att de fått en inbjudan. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Akt 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2022-04-25 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 52  Dnr 2022/3 

 

Redovisning av delegationsbeslut  

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

Beskrivning av ärendet 
Vård-och omsorgsnämnden här 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. Au protokoll 
- 2022-04-11 § 30-38 

- Enskilda ärenden 2022-04-11 § 2-3 

2. Biståndsbeslut 
- 2022-03-01-2022-03-31 

3. Kurser 
- Level Up 

- LSS- Barnhandläggning 

- Barnhandläggning inom LSS 

- Evolution Tips och trix 

4. Arbetsmiljö 
-  

5. Förordnanden 
- Pernilla Elings-Pers, MAS 2022-04-07-2022-12-31 

6. Delegationsbeslut 
- Utredning av allvarlig händelse 

7. Anställningsavtal 
- 106 

8. Fonder 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 12 april 2022. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Akt 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2022-04-25 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 53  Dnr 2022/4 

 

Redovisning av meddelanden  

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av inkomna 
meddelanden. 

Beskrivning av ärendet 
1. VON 2020/69 

Protokoll – Ludvika kommuns tillgänglighetsråd 2022-03-17 § 1-9 

2. VON 2022/45-73 
Utskrivningsklara mars 2022 

3. VON 2021-217 
KS § 40 2022-03-22 – Beviljande av extra föreningsstöd till vård- och 
omsorgsnämnden 

4. VON 2022/79 
Arbetsmiljöverket – Tillsynsmeddelande 

5. VON 2021/111 
Förordnande – Tf förvaltningschef 16-31 maj 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 12 april 2022. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Akt 
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