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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-09-13 
 

  

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 59   

 

Strukturplansförändringar  

Beslut 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott får information av 
förvaltningschefen om strukturplansförändringar 2022 och 2023. 
 
______ 

Beslut skickas till 
Akt 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-09-13 
 

  

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 60  Dnr 2020/1 

 

Budgetuppföljning januari – augusti 2021 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott godkänner den muntliga 
informationen. 

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

Beslut skickas till 
Akt 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-09-13 
 

  

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 61  Dnr 2020/1 

 

Rapporteringstillfälle 3, år 2021 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott noterar den muntliga 
informationen.  

Beskrivning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott tar del av rapporteringstillfälle 3 
muntligt. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Akt 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2021-09-13 
 

  

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 62  Dnr 2021/168 

 

Information om förändrad budgetram till följd av 
införandet av gemensam fordonsorganisation 

Arbetsutskottet förslag till beslut 
1. Vård och omsorgsnämnden noterar att nämndens budgetram för år 

2022 kommer att minska med 5 649 tkr. Detta eftersom nämndens 
budgetmedel för bilarna, med undantag för drivmedel, kommer att ingå 
i kultur- och samhällsutvecklingsnämndens budget från och med 1 
januari 2022. Förändringen görs i samband med att fullmäktige 
slutgiltigt fastställer budget för år 2022.  

2. Vård och omsorgsnämnden noterar att de budgetmedel som flyttas i 
samband med budgetfullmäktige inte täcker fordonsorganisationens 
personalkostnader. Dessa 621 tkr kommer nämnden att faktureras 
separat och de ska rymmas inom nämndens budgetram.  

Beskrivning av ärendet 
Fullmäktige beslöt den 7 september 2020 § 121 att inrätta en 
kommunövergripande fordonsorganisation med placering under nuvarande 
kultur- och samhällsutvecklingsnämnden.  

Som en följd av beslutet ska bilarna från de olika nämnderna föras över till den 
gemensamma fordonsorganisationen. Detta betyder att även budgetmedlen från 
nämnden ska flyttas till kultur- och samhällsutvecklingsnämnden från och med 
1 januari 2022. Flytten av medel görs i samband med att fullmäktige slutgiltigt 
fastställer budgeten för år 2022 i november 2021.  

För vård och omsorgsnämnden innebär detta att nämndens budgetram för år 
2022 minskar med 5 649 tkr. Budgetramen minskas med de kostnader nämnden 
haft för de bilar som förs över. Nämnden kommer fortsatt att ha budgetmedel 
för drivmedel till bilarna. Utöver de medel som förs över kommer nämnden att 
faktureras för personalkostnader för fordonsorganisationen. 
Personalkostnaderna ska rymmas inom befintlig ram för respektive nämnd. För 
vård och omsorgsnämndens del beräknas personalkostnaderna utgöra 621 tkr.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 7 juni 2021. 

______ 
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Beslut skickas till 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen 
Förvaltningsledningen 
Ekonomer 
Akt 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2021-09-13 
 

  

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 63  Dnr 2021/85 

 

Återrapport av vård- och omsorgsnämndens beslut 
om utbetalning av ersättning till deltagare i daglig 
verksamhet och daglig sysselsättning 2020 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden noterar förvaltningens återrapport om utbetalning 
av ersättning till deltagare i daglig verksamhet och daglig sysselsättning 2020. 

Beskrivning av ärendet 
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 LSS, lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (habiliteringsersättning).  

Vård- och omsorgsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 26 februari 
2020 att rekvirera tilldelade statsbidrag för 2020 avseende habiliteringsersättning 
för deltagare i daglig verksamhet enligt LSS. Vid samma sammanträde 
beslutades vidare att förvaltningen skulle utreda hur liknande ersättning kunde 
finansieras till deltagare i daglig sysselsättning för målgruppen inom 
socialpsykiatrin enligt SOL, socialtjänstlagen. Vård- och omsorgsnämnden fick 
senare vid sitt sammanträde den 1 mars 2021 information om att utredningen 
utmynnat i att ersättning betalts ut även till denna målgrupp inom befintlig 
budgetram för den verksamheten. 

Totalt fick Ludvika kommun 1 159 129 kr i statsbidrag för 2020. Hela beloppet 
har använts för utbetalning till deltagare i daglig verksamhet enligt LSS.  

Kostnaden för utbetalning av liknande ersättning till deltagare i daglig 
sysselsättning för målgruppen inom socialpsykiatrin uppgår till 268 450 kr för 
2020 och belastar vård- och omsorgsförvaltningens resultat 2020. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse med bilaga daterad den 23 augusti 2021. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Verksamhetschef LSS/Socialpsykiatri 
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Enhetschef daglig verksamhet, LSS 
Enhetschef daglig sysselsättning, SoL 
Akt 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2021-09-13 
 

  

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 64  Dnr 2020/243 

 

Aktiviteter som finskt förvaltningsområde , FFO under 
2021 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden noterar förvaltningens aktiviteter, under 2021, 
inom Ludvika kommun, som finskt förvaltningsområde. 

Beskrivning av ärendet 
Ludvika kommun ingår i förvaltningsområdet för det finska språket sedan 1 
februari 2015. Det innebär ett förstärkt skydd för det finska språket och kultur, 
och gör att det finns ett utökat ansvar att erbjuda service på finska i kommunen. 
De övriga fyra nationella minoriteterna; samer, romer, judar och tornedalingar, 
täcks av ett grundskydd som gäller både inom och utanför kommunen. 

Personer som vill använda finska i kontakten med kommunen har rätt att göra 
det både muntligt och skriftligt. 

Lagen heter Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. 
Cirka 7 procent av ludvikaborna är första eller andra generationens 
sverigefinländare. 

Vård och omsorgsförvaltningen har ett delansvar tillsammans med kommunens 
övriga förvaltningar att bevaka finska som minoritetsspråk och finländare som 
minoritetsgrupp.  

Ludvika kommun söker statsbidrag för uppdraget och har en samordnare 
anställd. Övriga medel gör varje förvaltning anspråk på utifrån sin 
aktivitetsplan. Förvaltningens representant och ansvarig är enhetschefen för 
biståndsenheten som ingår i kommunens gemensamma arbetsgrupp för 
uppdraget. 

Aktuella aktiviteter är att informationsmaterial såsom t.ex. broschyrer översätts 
till finska, använda tolkar vid informationer om äldreboende eller hemtjänst, att 
vissa aktiviteter görs på finska, att vi uppmärksammar finska högtider med att 
servera finsk mat i våra verksamheter osv. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 8 juni 2021. 

______ 
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Beslut skickas till 
Enhetschef, biståndsenheten 
Akt 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2021-09-13 
 

  

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 65  Dnr 2021/2 

 

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

12
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Denna rapport avser de uppgifter som fanns tillgängliga den 30 juni 2021. 

Statistikrapport den 30 juni 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 

3 1 2 3 

 

 Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader. 

Beslut om Antal 
LSS – gruppbostad 2 

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) 

LSS – 
gruppbostad 

2020-01-14 533 M 1 

LSS – 
gruppbostad 

2020-02-17 499 M 1 

Äldreboende – 
demens 

2020-11-29  213 K 1 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 1 juli 2021, 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige, för kännedom 
Akt 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2021-09-13 
 

  

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 66  Dnr 2021/2 

 

Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal 
beslut om bistånd som inte har verkställts till och 
med 31 juli 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 31 juli 2021. 

Statistikrapport den 31 juli 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 

3 1 2 2 

 

 Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader. 

Beslut om Antal 
LSS – gruppbostad 2 

LSS - kontaktpersonal 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) 

LSS – 
gruppbostad 

2020-01-14 564 M 1 

LSS – 
gruppbostad 

2020-02-17 530 M 1 

LSS - 
kontaktpersonal 

2021-04-06  118 K 2 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 2 augusti 2021. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige, för kännedom 
Akt 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2021-09-13 
 

  

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 67  Dnr 2021/2 

 

Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal 
beslut om bistånd som inte har verkställts till och 
med 31 augusti 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 31 augusti 2021. 

Statistikrapport den 31 augusti 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 

3 1 2 2 

 

 Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader. 

Beslut om Antal 
LSS – gruppbostad 2 

LSS - kontaktpersonal 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) 

LSS – 
gruppbostad 

2020-01-14 595 M 1 

LSS – 
gruppbostad 

2020-02-17 561 M 1 

LSS - 
kontaktpersonal 

2021-04-06  149 K 2 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 1 september 2021. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige, för kännedom 
Akt 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-09-13 
 

  

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 68  Dnr 2020/295 

 

Justering av mötesdatum  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen. 

Beskrivning av ärendet 
I samband med framtagandet av sammanträdesplanen för 2022 vill 
förvaltningen justera mötesdatumet för den sista nämnden 2021. Det innebär 
att internkontrollpunkterna för 2021 kommer att behandlas på nämnden den 29 
november och att årsbokslutet för 2021 kommer att presenteras på nämnden 31 
januari 2022. 

De nya datumen är: 

Ordförandeberedning: 2021-12-13 
Arbetsutskottet: 2022-01-17 
Vård- och omsorgsnämnden: 2022-01-31 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelseförvaltningen, för publicering 
Akt 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-09-13 
 

  

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 69  Dnr 2021/11 

 

Information från förvaltningen 

 
- Covid-19 
- Distansarbete 
- Dagligverksamhet 
- Sommaren 
- Vårdplatser 

______ 
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