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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2020-04-29 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 28  

 

Anmälan om extra ärende 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner ändringen i föredragningslistan 

Beskrivning av ärendet 
Följande ärende läggs till: 
Tillfälliga korttidsplatser med anledning av Covid -19  
 
______ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2020-04-29 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 29  Dnr 2019/128 

 

Budget uppföljning januari – mars 2020 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna budgetuppföljningen för 
perioden januari till mars månad 2020 

Beskrivning av ärendet 

Resultat 
I redovisningen för perioden januari till mars 2020 visar förvaltningen ett 
negativt resultat på netto 686 tkr exkl personalskuldsförändringen. För perioden 
januari –mars månad är det redovisat en negativ kostnadsförändring på 5 780 
tkr avseende personalskuldförändringen. Resultat inklusive personalskuld är ett 
underskott på 6 466 tkr.  

Intäkter 
Periodens intäkter visar ett plus mot budget på 4 791 tkr. Plusresultatet beror 
bland annat på ny hantering av bostadshyror och momsersättning efter 
fastighetsöverlåtelser till LKF AB och ökade intäkter på avgifter och taxor. En 
annan avvikelse på intäktssidan är en insättning från Migrationsverket om 725 
tkr avseende hemtjänst samt vård och behandling inom LSS som utförts.  

Kostnader 
Periodens kostnader visar ett negativt resultat på 5 477 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 213 tkr. 
Det som avviker på kostnadssidan utöver lönerna är förbrukningsmaterial som 
ger en negativ avvikelse på 698 tkr. Inhyrd bemanning av sjuksköterskor 
påverkar fortlöpande kostnaderna och ger en negativ avvikelse på 1 269 tkr.  
Med anledning av Covid 19 finns en projektkod för merkostnader där 
förvaltningen hittills bokfört 72 tkr. 

Investeringar 
Till och med mars månad har förvaltningen genomfört investeringar 
motsvarande 158 tkr av investeringsbudgeten på 2 000 tkr  
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Åtgärder för en budget i balans 
Förvaltningen planerar att genomföra beslutade strukturplansåtgärder för året.   

Prognos för helåret 
Helårsprognosen redovisas i samband med rapporteringstillfälle 2. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 14 april 2020. 

2. § 23 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott den 15 april 2020. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Akt
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2020-04-29 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 30  Dnr 2020/1 

 

Informationsärende- verksamhetsplan 2021 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen 

Beskrivning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden får ta del av verksamhetsplanen för 2021. 

Beslutsunderlag 
1. Verksamhetsplan daterad 6 april 2020. 

2. § 24 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott den 15 april 2020. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Akt
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2020-04-29 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 31  Dnr 2018/244 

 

Yttrande - motion - Ökat självstyre inom 
äldreomsorgen i Fredriksberg med 
personalkooperativ som mål 

Beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå 

motionen 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lämna tjänsteskrivelse, daterad 
2020-01-20, som sitt yttrande på motionen till kommunfullmäktige 

Reservation: Lars Handegard (V) reserverar sig mot beslutet 

Beskrivning av ärendet 
Lars Handegaard Vänsterpartiet skriver i en motion daterad 2018-08-31 att 
vänsterpartiet vill se ett ökat självstyre med personalinflytande inom den 
kommunala verksamheten. Vänsterpartiet vill till en början att personalen på 
det särskilda boendet Säfsgården och personalen inom hemtjänstgruppen i 
Fredriksberg ska ges mandat att själva forma sin organisation, med betydande 
inflytande i hur verksamheten ska utföras. 

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår att avslå motionen med motiveringen 
att det saknas beslut i kommunen om alternativa driftsformer. Vidare anser 
förvaltningen att en utredning om och vart intraprenad/personalkooperativ 
skulle kunna vara aktuellt bör omfatta alla förvaltningens verksamheter och inte 
riktas till endast två specifika enheter inom äldreomsorgen. I nuläget är 
förvaltningens uppfattning att det inte heller finns något intresse hos 
medarbetarna att driva sin verksamhet som intraprenad/personalkooperativ 
vilket är en förutsättning.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 20 januari 2020 

2. § 23 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott den 15 april 2020. 

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

Åsa Bergkvist (S) yrkar på att bifalla arbetsutskottets förslag. 

Ordförande ställer de två förslagen emot varandra och finner att vård- och 
omsorgsnämnden besluter enligt arbetsutskottets förslag. 

Lars Handegard (V) reserverar sig mot beslutet. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningsledningsgruppen 
Akt
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2020-04-29 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 32  Dnr 2020/6 

 

Yttrande - motion - Lokal kommunal mat i våra kök 

Beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anse 

motionens första punkt tillgodosedd 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att inte yttra sig över motionens 
andra punkt 

3. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lämna tjänsteskrivelsen, 
daterad 10 januari 2020, som sitt yttrande till Kommunfullmäktige 

Beskrivning av ärendet 
Karl Gustav Nilsson, Kommunistiska Partiet i Ludvika, föreslår i motion 
daterad 29 september 2019 att Ludvika kommunfullmäktige beslutar att ta fram 
en plan för hur kommunens offentliga kök kan få sina färskvaror från lokala 
producenter. Där till föreslås även att kommunen i de fall lokala producenter 
saknas gör en plan för att tillhandahålla mark och på annat vis stödja 
etableringen av nya producenter genom anställning eller långsiktiga kontrakt.  

Redan idag sker dialogmöten mellan kostenheten och lokala producenter inför 
livsmedelsupphandlingar. Det görs i samarbete med andra avtalsanslutna 
kommuner för att kartlägga hur kommunerna kan möjliggöra för lokala 
producenter att lämna anbud. Kostenheten anser därför att motionens första 
punkt är tillgodosedd. Kostenheten anser sig inte kunna yttra sig angående 
motionens andra punkt eftersom planer för att tillhandahålla mark faller under 
en annan förvaltning. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 10 januari 2020. 

2. § 26 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott den 15 april 2020. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ledningsgruppen 
Akt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2020-04-29 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 33  Dnr 2020/131 

 

Arbetsskor – fördelning personal för utprovning och 
inköp 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att utprovning och inköp av arbetsskor 
för förvaltningens personal sker i två omgångar, hösten 2021 och våren 2022, 
och att personalen fördelas upp på dessa tillfällen 

Beskrivning av ärendet 
Ett nytt leverantörsavtal för arbetsskor har tecknats med Bagheera under våren 
2019. En uppdelning av personalen för utprovning och inköp behöver därför 
göras både utifrån logistik och ekonomi. En utprovning under hösten 2021 och 
en under våren 2022.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 27 mars 2020. 

2. § 29 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott den 15 april 2020. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Ledningsgruppen 
Akt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2020-04-29 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 34  Dnr 2019/42 

 

Närvarorätt på vård- och omsorgsnämndens 
sammanträden 

Beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att förvaltningschef, 

verksamhetschef för stödfunktioner och förvaltningssekreterare har 
närvarorätt vid nämndens och nämndens arbetsutskotts sammanträden. 
Övriga verksamhetschefer, ledningsstöd, verksamhetscontroller samt till 
förvaltningen knuten ekonom från stöd- och styrningsförvaltningen har 
närvarorätt vid nämndens och nämndens arbetsutskotts sammanträden 
under föredragande av eget ärende 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att förutom de funktioner som 
beskrivs under förslag till beslut punkt 1 har även biståndshandläggare 
(under enskilda ärenden) närvarorätt vid nämndens arbetsutskotts 
sammanträden 

3. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att närvarorätten gäller tills vidare 

Beskrivning av ärendet 
För att tillräcklig information ska kunna ges till ärendena vid nämndens och 
nämndens arbetsutskotts sammanträden är det lämpligt att förvaltningschef, 
verksamhetschef för stödfunktioner och förvaltningssekreterare har närvarorätt 
under hela sammanträdet. Övriga verksamhetschefer, ledningsstöd, 
verksamhetscontroller och till förvaltningen knuten ekonom från stöd- och 
styrningsförvaltningen föreslås ha närvarorätt under föredragande av eget 
ärende. Allt annat deltagande sker efter begäran och/eller beslut av 
nämndsordförande. 

På arbetsutskottet föreslås även närvarorätt för biståndshandläggare (under 
enskilda ärenden). 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 23 mars 2020. 

2. § 27 Vård- och omsorgsförvaltningens arbetsutskott den 15 april. 

______ 
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Beslut skickas till 
Ledningsgruppen 
Akt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2020-04-29 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 35  Dnr 2020/145 

 

Undantag för medarbetare som inte uppfyller 
kompetenskrav, under pågående Covid-19 pandemi 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar säkra upp personalförsörjningen under 
pågående Covid-19 pandemin,  genom att göra undantag i kompetenskravet 
fram till 31 augusti 2020, med möjlighet till förlängning om behov kvarstår 

Beskrivning av ärendet 
För att säkra upp personalförsörjningen under pågående Covid-19 pandemin, 
behövs ett undantag göras från kompetenskravet fram till 31 augusti 2020, 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. 

3. personer med andra utbildningar och 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 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 3 april 2020. 

2. § 30 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott den 15 april 2020. 

______ 
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Beslut skickas till 
Ledningsgruppen 
Akt
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2020-04-29 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 36  Dnr 2020/2 

 

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

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.  

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 mars 2020. 
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Statistikrapport den 31 mars 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 

3 2 1 3 

 

 Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader. 

Beslut om Antal 
Äldreboende – demens 1 

Äldreboende - servicelägenhet 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) 

Äldreboende – 
demens 

2019-10-22 161 M 1 

Äldreboende - 
servicelägenhet 

2019-11-05 147 K 1 

Äldreboende - 
servicelägenhet 

2019-12-13 109 K 1 

 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 1 april 2020. 

2. § 30 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott den 15 april 2020. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
Akt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2020-04-29 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 37  Dnr 2020/161 

 

Tillfälliga korttidsplatser med anledning av Covid-19 

Beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att starta upp en tillfällig korttids-

avdelning med 10 platser med anledning av Covid-19 under perioden 1 
maj till 31 oktober 2020 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att muntlig uppföljning sker under 
den aktuella perioden 

Beskrivning av ärendet 
Behov finns att snabbt starta en tillfällig verksamhet för att korttidsvårda 
personer med konstaterad covid-19 och stort omvårdnadsbehov. Detta för att 
snabbt kunna ta emot brukare från slutenvård, ge en god omvårdnad men också 
för att minska eventuell smittspridning i övriga verksamheter. Korttidsboendet 
kommer under ett halvår att kunna ta emot 10 personer. Samarbete med 
Regionen i någon form planeras men det är ännu oklart i vilken omfattning. 

Kostnaden för denna avdelning under en sex månaders period beräknas vara 
3 896 tkr. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 28 april 2020. 

Behandling 
Åsa Bergkvist yrkar på ett tillägg i beslutet: 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att muntlig uppföljning sker under den 
aktuella perioden 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt Åsa Bergkvists förslag. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Ledningsgruppen 
Social- och utbildningsnämnden 
Kommunstyrelsen 
Akt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2020-04-29 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 38  Dnr 2020/60 

 

Information från förvaltningen 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen 

Beskrivning av ärendet 
- Säfsgården  
- Covid – 19, 

Eva föredrar hur arbetet fungerar under Covid-perioden. Alla gör ett 
fantastiskt jobb. 

- Rekrytering av sommarvikarier  
 
______ 
 

Beslut skickas till 
Akt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2020-04-29 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 39  Dnr 2020/61 

 

Information från ordförande 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen 

Beskrivning av ärendet 
- Sjukfrånvaro 
- Brukare  
- Digitala möten 
- Brev till medarbetaren går även till ledamöterna i nämnden och till 

media 
______ 
 

Beslut skickas till  
Akt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2020-04-29 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 40  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  
- Au protokoll 2020-04-15 § 22-32 
- Enskilda ärenden 2020-04-15 § 5-8 
2. Biståndsbeslut 
- Mars 

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 
- Ordförandebeslut Von 2020/105 
- Förvaltningschefsbeslut 2020/153 
- Ordförandebeslut Von 2020/154 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

7. Anställningsavtal 
- 58 stycken 
 
8. Fonder 
Inga aktuella  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 29 april 2020. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Akt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2020-04-29 
 

  

Vård- och omsorgsnämnden 
  

 
 

§ 41  Dnr 2020/4 

 

Meddelanden 2020 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden 

Beskrivning av ärendet 
1. Von 2020/42 

Cirkulär 20:13 Bemanning vid omfattande personalfrånvaro  

2. Von 2020/67 
Förvaltningssamverkan 2020-03-02  

3. Von 2019/396 
Överklagande - Kammarrätten  

4. Von 2019/396 
Begäran om laglighetsprövning 

5. Von 2019/396 
Beslut – Förvaltningsrätten  mål 1424-20 

6. Von 2018/105 
§ 54 KS 2020-03-24 Uppföljning av nämndernas planer för 
internkontroll 2019 

7. Von 2019/396 
Överklagan – Högsta förvaltningsdomstolen  

8. Von 2020/136 
Rapport om konsekvenser av ändrade buss- och skoltider  

9. Von 2019/396 
Tillägg till överklagan till KR 193-20 

10. Von 2019/396 
Föreläggande från förvaltningsrätten 

11. Von 2019/396 
Beslut från Förvaltningsrätten mål nr 1424-20 

12. Von 2020/56 
Rapport utskrivningsklara mars månad 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

13. Von 2020/137 
Antagande av reviderade riktlinjer för styrdokument 

14. Von 2020/158 
Avvikelserapportering 1:a kvartalet 2020  

15. Von 2019/10 
KF § 50 2020-04-06 Avsägelse ersättare i vård- och omsorgsnämnden 

16. Von 2019/10 
KF § 52 2020-04-06 Avsägelse ersättare i vård- och omsorgsnämnden 

17. Von 2019/10 
KF§ 57 2020-04-06 Val av nya ersättare till vård- och omsorgsnämnden 

18. Von 2019/3 
Omfördelning av investeringsmedel 2019 till 2020 

19. Von 2020/150 
Ansökan om ett bidrag från Funktionsrätt Sverige/HSO 

 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 20 april 2020. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Akt
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