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Ärendelista 
 
§ 70 Anmälan om extra ärenden  3 
§ 71 Budgetuppföljning januari - september 

2021 
2020/1 4 

§ 72 Boende för personer med behov av 
demensomvårdnad 

2021/158 5 - 6 

§ 73 Vård- och omsorgsnämndens 
Kvalitetsrapport 

2021/218 7 

§ 74 Yttrande - Program för mål och 
uppföljning av privata utförare 

2021/174 8 

§ 75 Yttrande – över riktlinje för tjänsteresor 
och trafiksäkerhet 

2021/173 9 

§ 76 Instruktion för vård- och 
omsorgsnämndens arbetsutskott och 
beredning 

2019/405 10 

§ 77 Instruktion för Ludvika kommuns 
tillgänglighetsråd 

2019/405 11 

§ 78 Sjukfrånvaro januari – augusti 2021 2021/72 12 
§ 79 Sammanträdesplan 2022 2021/109 13 
§ 80 Vård- och omsorgsnämndens rapport 

angående antal beslut om bistånd som 
inte har verkställts till och med 30 
september 2021 

2021/2 14 - 15 

§ 81 Information från förvaltningen 2021/11 16 
§ 82 Information från ordförande 2021/12 17 
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1(1) 

2021-10-11 
 

  

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 70   

 

Ändring i föredragningslistan 
  
Följande ärende läggs till:  

- Boende för personer med behov av demensomvårdnad 
 

______ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-10-11 
 

  

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 71  Dnr 2020/1 

 

Budgetuppföljning januari – september 2021 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott noterar den muntliga 
informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott får ta del av budgetuppföljningen 
för januari – september muntligt. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Akt 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2021-10-11 
 

  

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 72  Dnr 2021/158 

 

Boende för personer med behov av 
demensomvårdnad 

Arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden ökar med 15 lägenheter på Granliden för 

personer med behov av demensomvårdnad. Beslutet innebär att 
Granliden minskar med motsvarande 11 traditionella lägenheter och 
använder tidigare 4 tomställda lägenheter för äldre i särskilt boende med 
heldygnsomsorg. 

2. Vård- och omsorgsnämnden ökar med 15 lägenheter på Solgärde för 
personer med behov av demensomvårdnad. Beslutet innebär att 
Solgärde minskar med motsvarande 15 traditionella lägenheter för äldre, 
i särskilt boende med heldygnsomsorg. 

3. Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda 
framtida behov och utveckling av kommunens demensomsorg inom 
ordinärt och särskilt boende. 

Beskrivning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden anpassar boendeformer, utifrån efterfrågan och 
behov, genom att öka antalet lägenheter för personer med behov av 
demensomvårdnad med 30 lägenheter och minska motsvarande antal 
traditionella lägenheter för äldre, i särskilt boende med heldygnsomsorg. 
Förändringen genomförs genom att bygga om på äldreboendet Granliden och 
Solgärde. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 7 oktober 2021. 

Behandling 
Åsa Bergkvist (S) yrkar på att: 

Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda framtida 
behov och utveckling av kommunens demensomsorg inom ordinärt och särskilt 
boende. 

Ordförande frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt förvaltningens förslag 
med Åsa Bergkvists ändringsyrkande och finner att arbetsutskottet gör det. 
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______ 
 

Beslut skickas till 
Förvaltningsledning 
Enhetschef, Granliden 
Enhetschef, Solgärde 
Akt 
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1(1) 

2021-10-11 
 

  

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 73  Dnr 2021/218 

 

Vård- och omsorgsnämndens - Kvalitetsrapport 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningen beslutar att ersätta de lokala 
värdighetsgarantierna för äldreomsorg med en kvalitetsrapport för nämndens 
alla verksamhetsområden. 

Beskrivning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden i Ludvika har tre lokala värdighetsgarantier sedan 
Von 2013-02-06, § 8 2011/135 för äldreomsorg, dessa garantier är varken 
kända bland brukare, personal eller medborgarna i Ludvika. Någon annan 
kvalitetsredovisning finns inte när det gäller vård- och omsorgsverksamhet för 
äldre.  
Socialstyrelsen menar att värdighetsgarantier för äldreomsorgen inte behöver 
vara begränsade till sitt namn för att uppfylla syftet att skapa en värdig tillvaro 
för äldre personer som får insatser enligt socialtjänstlagen. Namnet på 
kommunernas utfästelser/garantier till medborgarna är av mindre vikt, det mest 
väsentliga är att äldreomsorgens värdegrund omsätts i praktiken och att 
kännedomen bland brukarna ökar menar Socialstyrelsen. 
Förslag till förändring är att Vård- och omsorgsnämnden ersätter de lokala 
värdighetsgarantierna med en kvalitetsrapport. Främst för att kunna arbeta med 
kvalitetsredovisning för nämndens hela verksamhet och inte bara äldreomsorg, 
men också för att använda ett liknande arbetssätt med kvalitetsrapporter som 
redan finns i kommunen hos Social- och utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 16 september 2021. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Förvaltningsledning 
Kommunstyrelsen för kännedom 
Akt 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-10-11 
 

 Ar  

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott   
 
 

§ 74  Dnr 2021/174 

 

Yttrande - Program för mål och uppföljning av privata 
utförare 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden lämnar tjänsteskrivelse, daterad 28 september 
2021 som yttrande till kommunstyrelse förvaltningen. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till Program för mål 
och uppföljning av privata utförare, daterad 4 maj 2021. Förslaget är utsänt på 
remiss till samtliga kommunala nämnder och helägda bolag. 

Svarstiden är förlängd från 15 september 2021 till 1 november 2021. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 28 september 2021. 
2. Program för mål och uppföljning av privata utförare, daterat den 4 maj 

2021. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Förvaltningsledning 
Kommunstyrelsens förvaltning  
Akt 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-10-11 
 

  

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 75  Dnr 2021/173 

 

Yttrande – över riktlinje för tjänsteresor och 
trafiksäkerhet 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden lämnar tjänsteskrivelse, daterad 4 oktober 

2021, som yttrande till kommunstyrelsen.  

2. Vård- och omsorgsnämnden föreslår att kommunstyrelsen antar 
riktlinjen efter att vård- och omsorgsnämndens specifika synpunkter 
beaktats.  

Beskrivning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämndens har fått en remiss från kommunstyrelse för 
yttrande av riktlinjer för tjänsteresor och trafiksäkerhet. Riktlinjen ska ge 
information om hur vi kan bidra till resurseffektiva tjänsteresor och god 
trafiksäkerhet och därmed en trygg och säker arbetsmiljö. Riktlinjerna ska även 
bidra till att anställda och förtroendevalda som reser i tjänsten eller sitt uppdrag 
ska agera föredömligt i såväl trafiken som under tjänsteresan.  

Ärendet har fått förlängd svarstid från den 15 september 2021 till den 1 
november 2021. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 4 oktober 2021. 

2. Riktlinje för tjänsteresor och trafiksäkerhet. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelse förvaltningen 
Akt 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-10-11 
 

  

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 76  Dnr 2019/405 

 

Instruktion för vård- och omsorgsnämndens utskott 
och beredning 

Arbetsutskottets förlag till beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden antar instruktion för nämndens 

arbetsutskott och beredning, daterad den 6 juli 2021. 

2. Vård- och omsorgsnämnden upphäver tidigare beslut om närvarorätt 
beslutad Von 2020-04-29 § 34. 

Beskrivning av ärendet 
Fullmäktige antog den 7 oktober 2019 § 130 nomenklatur för politiska instanser 
i Ludvika kommun. Av beslutet framgår att nämndernas utskott, råd och 
beredningar ska regleras i en instruktion. Av instruktionen ska det framgå vilka 
instanser det finns under nämnden, vad de har för ansvars- och 
verksamhetsområden och vilken sammansättning de har.  

Vård- och omsorgsnämnden har en ordförandeberedning och ett arbetsutskott. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 12 juli 2021. 
2. Instruktion för vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott och 

beredning, daterad den 6 juli 2021. 

Behandling 
Åsa Bergkvist (S) föreslår att vård- och omsorgsnämnden upphäver tidigare 
beslut om närvarorätt beslutad Von 2020-04-29 § 34. 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt förvaltningens förslag 
med Åsa Bergkvist tillägg och finner att arbetsutskottet gör det. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
Styrdokument 
Akt 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-10-11 
 

  

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 77  Dnr 2019/405 

 

Instruktion för Ludvika kommuns tillgänglighetsråd 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta instruktion för 
Ludvika kommuns tillgänglighetsråd, daterad den 9 juni 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Fullmäktige antog den 7 oktober 2019 § 130 nomenklatur för politiska instanser 
i Ludvika kommun. Av beslutet framgår att nämndernas utskott, råd och 
beredningar ska regleras i en instruktion. I instruktionen ska det bland annat 
framgå vad råden har för ansvars- och verksamhetsområden och vilken 
sammansättning de har.  

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar över Ludvika kommuns tillgänglighetsråd 
och har tagit fram ett förslag till instruktion för rådet som ska ingå i en 
gemensam instruktion för kommunens samtliga råd. I instruktionen har inga 
innehållsmässiga förändringar gjorts jämfört med nuvarande instruktion. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 12 juli 2021. 
2. Instruktion för Ludvika kommuns tillgänglighetsråd, daterad 9 juni 

2021. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
Styrdokument 
Akt 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-10-11 
 

  

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 78  Dnr 2021/72-73 

 

Sjukfrånvaro januari – augusti 2021 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner uppföljningen av sjukfrånvaron för 
januari – augusti 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Redovisningen av sjukfrånvaron för personal inom vård- och 
omsorgsförvaltningen redovisas genom procent av sjukfrånvarotimmar av 
arbetad tid. Sjukfrånvaron redovisas från personalsystemet efter avslutad månad 
och jämförs med sjukfrånvaron motsvarande månad 2019 och 2020. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 30 september 2021. 
2. Sjukfrånvarostatistik vård- och omsorg månadsvis 2019-2020-2021 

januari till augusti.  
______ 
 

Beslut skickas till 
Akt 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-10-11 
 

  

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 79  Dnr 2021/109 

 

Sammanträdesplan 2022 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden antar den föreslagna sammanträdesplanen för 
2022. 

Beskrivning av ärendet 
Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram ett förslag på sammanträdesplan 
tillsammans med Ludvika kommuns övriga förvaltningar. Avsikten med den 
gemensamma planeringen är att planera in våra fyra uppföljningstillfällen:  
tillfälle 1, den 28 mars 2022, tillfälle 2, den 23 maj 2022,tillfälle 3, den 26 
september och årsbokslut för 2022, 2 februari 2023. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 31 augusti 2021. 
2. Sammanträdesplanen för 2022. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Vård- och omsorgsnämndens ledamöter, för kännedom 
Vård- och omsorgsförvaltningen, för kännedom 
Kommunstyrelse förvaltningen, publicering 
Enhetschefen för biståndsenheten, för kännedom 
Akt 
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1(2) 

2021-10-11 
 

  

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 80  Dnr 2021/2 

 

Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal 
beslut om bistånd som inte har verkställts till och 
med 30 september 2021 

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. 
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Denna rapport avser de uppgifter som fanns tillgängliga den 30 september 
2021. 

Statistikrapport den 30 september 2021 

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 

5 3 2 2 

 

 Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader. 

Beslut om Antal 
LSS – gruppbostad 3 

LSS - kontaktpersonal 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 

2020-01-14 625 M 1 

LSS – 
gruppbostad 

2020-02-17 591 M 1 

LSS - 
kontaktpersonal 

2021-04-06 179 K 2 

LSS - 
kontaktpersonal 

2021-06-01 122 K 2 

LSS – 
gruppbostad 

2020-06-01 122 K 2 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 1 oktober 2021. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
Akt 
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Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 81  Dnr 2021/11 

 

Information från förvaltningen 

 
- Covid. 
- Dagligverksamhet. 
- Förvaltningschefen Eva Björsland har sagt upp sig. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Akt 
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2021-10-11 
 

  

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 82  Dnr 2021/12 

 

Information från ordförande 

 
- Gemensamma hjälpmedelsnämnden 

 
______ 
 

Beslut skickas till 
Akt 
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