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§ 90 Dnr 2021/00129  

Remiss avseende förslag om patientavgift för 
hjälpmedel 

Omsorgsnämndens beslut 

Godkänna remissvar med ändringar enligt mötet och skicka remissvaret till 

Hjälpmedelsnämnden.  

Ärendebeskrivning 

Sammanfattning 

På uppdrag av Hjälpmedelsnämnden Dalarna har Dalarnas 

hjälpmedelscenter genomfört en översyn av patientavgifter för hjälpmedel i 

länet. Översynen gäller de hjälpmedel som hanteras inom förvaltningarna 

Hjälpmedel Dalarna och Hörsel och Syn, Region Dalarna.  

Region Dalarna har arbetat fram ett förslag till patientavgift för hjälpmedel i 

Dalarna under 2020–2021. Förslaget skall ”stipulera exempel för att 

enkelhet, likvärdighet och jämlikhet är möjligt i avgiftssättningen för 

patientavgifter för hjälpmedel.”  

Remiss inkom till omsorgsförvaltningen i Smedjebackens kommun för 

översyn och möjlighet till att lämna synpunkter på innehållet.  

Remissvar 

Smedjebackens kommun betonar vikten av att vissa delar i förslag till 

patientavgift för hjälpmedel i Dalarna tydliggörs och åtgärder redogörs för 

att säkerställa att en jämlik vård kan uppnås.  

Yttrande 

1. Rehabilitering, habilitering inklusive hjälpmedel i Dalarnas län  

– Länsövergripande överenskommelse och anvisning sid.7 säger att 

specialistsjukvården förskriver och bekostar hjälpmedel för behov 1:a 

veckan inomhus. Detta fungerar ej idag och den enskilde hamnar allt ofta i 

situationer där utskrivning skett med hjälpmedel som ej uppfyller de 

behoven som finns. Konsekvensen av detta är att den enskilde får betala till 

dubbla högkostnadsskydd, då det ej är möjligt att komma upp i 

högkostnadsskydd hos någon av vårdgivarna.  

2.  Ska kommunerna ta över faktureringen när uppföljningsansvaret tar vid 

för att ge den enskilde bästa möjliga jämlika vård?  
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3.  Förtydligande efterfrågas gällande hantering av debitering för hjälpmedel 

på inom SÄBO. Om 50kr/mån tas bort, hur ska verksamheterna hantera 

hjälpmedel ur arbetsmiljösynpunkt, som även är positiva för den enskilde? 

4.  Idag är hjälpmedel kostnadsfria för individer inskrivna i palliativa teamet. 

Skall dessa individer också betala för sina hjälpmedel? 

5.  Förtydligande önskans gällande LSS-boenden. I remissen saknas 

specificering gällande debitering av hjälpmedel för våra individer boende på 

LSS-boenden.  

6.  Om kommuner väljer att ej använda sig av högkostnadsskydd, blir 

förfarandet då ett annat eller hur kommer det hanteras från regionens sida? 

7.  Smedjebackens kommun ifrågasätter även om det är möjligt att tillhanda 

ha ett gemensamt högkostnadsskydd med en huvudman? Detta för att göra 

det bästa möjliga för den enskilde genom en tydligare process med kostnader 

och ansvar. 

Gällande kommunens möjlighet till högkostnadsskydd så anses det vara det 

administrativa genomförandet som styr. Kommunernas möjligheter att 

administrativt hantera ett högkostnadsskydd är inte tillräckligt utrett och 

behöver utredas ytterligare. Smedjebackens kommun har ej administrativ 

möjlighet att hantera ett högkostnadsskydd för hjälpmedel, utan detta är 

något som måste köpas in för att möjliggöras.  

Förslaget är positivt för den enskilde och vi ser en förmodad 

attitydförändring gällande den faktiska kostnaden för fram för allt 

elrullstolar. Den ökade kostnaden är något som anses lämpligt som 

engångskostnad för hjälpmedel.  

Medicinskt ansvarig för rehabiliteringen 

Johanna Flyckt     

Beslutsunderlag 

Förslag till patientavgift för hjälpmedel i Dalarna, 

Översyn patientavgifter för hjälpmedel - fortsatt uppdrag 2021 

Missiv – remiss patientavgift hjälpmedel, 

Samtligt underlag från Region Dalarna 2021-10-12. 
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§ 91 Dnr 2020/00183  

Uppdatering angående sjukskrivningstal inom 
omsorgen 

Omsorgsnämndens beslut 

Godkänna rapportering sjukskrivningstal till och med oktober samt tacka för 

informationen. 

Ärendebeskrivning 

Statistik till och med oktober sammanställd av personalenheten och 

utskickad till nämnden.  

Mia Rosendahl Nord presenterar sig och hur hon kommer arbeta i sin roll 

som kvalificerat chefsstöd. 

Hennes arbete kommer följa ett beprövat metodstöd där man arbetar mer på 

arbetsplatsnivå än på individnivå. Detta arbetssätt ska ge mer struktur.  

Riskorienterat arbetssätt för minskad sjukfrånvaro. Tanken är att fånga upp 

arbetsplatser och personer i riskområden för att kunna sätta in aktiviteter i 

tidigt skede.  

Chefer och HR har samma roller som tidigare, detta är ett komplement. 

Startar på Hedgården i januari. 

I samband med detta införs ett nytt system för dokumentation som är helt 

digitalt.  
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§ 92 Dnr 2021/00123  

Uppdaterade riktlinjer för biståndshandläggning SoL 

Omsorgsnämndens beslut 

Godkänna ändringarna i riktlinjerna för biståndshandläggning SoL enligt 

förslag.  

Ärendebeskrivning 

Biståndshandläggarna har tillsammans med Annica Nord (myndighetschef) 

uppdaterat riktlinjerna för biståndshandläggning enligt SoL 

(socialtjänstlagen), de avsnitt där ändringar gjorts är blåmarkerade i utskicket 

till nämnden.           

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för biståndshandläggning SoL, myndighetschef 

omsorgsförvaltningen, 2021-09-29.  
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§ 93 Dnr 2021/00131  

Rapportering icke verkställda beslut kv 3, 2021 

Omsorgsnämndens beslut 

Tacka för rapporten lämna ärendet vidare till Kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Rapportering gäller gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 

och beslut enligt 9 § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS, som 

inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Motsvarande 

rapporteringsskyldighet gäller även beslut som inte verkställs på nytt inom tre 

månader efter det att verkställigheten avbrutits. När ett ärende som tidigare 

rapporterats som icke verkställt, senare verkställs, ska detta rapporteras.  
 

Rapporteringen sker till Inspektionen för Vård och Omsorg IVO, kommunens 

revisorer och kommunfullmäktige (avidentifierad). En kvartalsrapport lämnas där 

det anges om det finns beslut att rapportera in eller inte. Varje icke verkställt beslut 

rapporteras till IVO i en individrapport med typ av verksamhet, insats, 

beslutsdatum, personnummer och kön samt anledning till att beslutet icke 

verkställts:  

• SoL ÄO - äldreomsorg   

• SoL OF - omsorg om personer med funktionsnedsättning 

• LSS OF - omsorg om personer med funktionsnedsättning 

När ett ärende som tidigare rapporterats som icke verkställt, senare verkställs, ska 

detta rapporteras till IVO och revisorerna.  Rapporteringen görs via e-tjänst. 
 

För äldre- och handikappomsorg fanns 3:e kvartalet 2021 ett beslut att rapportera. 
 

Datum 
för  
beslut 

Verk
-
sam
het 

Insats Kön Födels
eår 

Anledning till att 
beslutet ej verkställts 
inom 3 månader 

210215 SoL Permanent 
bostad 

Kvin
na 

1940 Inga boendeplatser lediga 
på säbo. (demens). 
Personen/anhöriga ifråga 
har tackat nej till 
boendeplats pga för långt 
avstånd till boendet för 
anhörig att hälsa på. 

 
 

Rapportering till Inspektionen för Vård och Omsorg gjord 211014 

Rapportering till kommunens revisorer 211014 

 

Omsorgsnämnden föreslås överlämna rapporten till kommunfullmäktige. 
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Magnus Sundström 

Avgiftshandläggare       

Beslutsunderlag 

Rapport, avgiftshandläggare 2021-10-14.      
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§ 94 Dnr 2021/00003  

Anmälningsärenden 2021 

Omsorgsnämndens beslut 

Lägga anmälningsärendena till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Protokoll från Kommunala Pensionärsrådet 2021-09-20. 

Protokoll från Kommunala Tillgänglighetsrådet, 2021-09-20.  
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§ 95 Dnr 2021/00004  

Delegationsbeslut 2021 

Omsorgsnämndens beslut 

Lägga delegationsbesluten till handlingarna  

Ärendebeskrivning 

Anställningar gjorda inom omsorgsförvaltningen under september-oktober 

2021. 

Biståndsbeslut fattade inom LSS och SoL under september-oktober 2021.  

Anmälan enligt Lex Maria, dnr 2021/126, upprättad 2021-10-05. 

Anmälan enligt Lex Maria, dnr 2021/140, upprättad 2021-11-05.  

Protokollsutdrag från ON AU, Tillsättande av ny MAR (Medicinskt ansvarig 

för rehabilitering), dnr. 2021/141, förvaltningschef, 2021-11-14.  
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§ 96 Dnr 2021/00037  

Budgetuppföljning 2021 

Omsorgsnämndens beslut 

Godkänna den uppdaterade prognosen för oktober. 

Ärendebeskrivning 

 

 
 

Uppföljning per verksamhet: 

Vi räknar med ett överskott på ca 1 500 tkr för 2021. Heltidsresan innebär en 

viss osäkerhetsfaktor men utifrån novembers utfall ser prognosen ut att 

hamna på överskott. 

 

Det överskott som vi tidigare räknade med från KS förfogandemedel 

kommer att återbetalas under november. Men vi räknar med ytterligare 

överskott som beror på att vi erhållit 1 600 tkr i ersättning från staten för 

höga sjuklönekostnader på grund av Covid-19 pandemin. Vi har även väldigt 

sent under året blivit beviljade statsbidrag (230 tkr) för att främja ett hållbart 

arbetsliv inom vård och omsorg. Vidare har samhällsbyggnadsförvaltningen 

beviljats KS förfogandemedel för handlingshjälpen, lönekostnaderna  

(240 tkr) för det har belastat omsorgen men kommer att överföras dit.  

 

Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse

Intäkter 18 739 33 663 14 924 22 603 38 603 16 000

Kostnader -187 786 -195 793 -8 007 -226 121 -240 621 -14 500

Netto -169 047 -162 131 6 917 -203 518 -202 018 1 500

Ackumulerat period Helår
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Förvaltningsövergripande verksamhet: Prognosen pekar mot ett 

överskott.  Vi räknar med att kostnaden för omsorgsresor blir lägre än 

budgeterat, även lönekostnaderna bör bli lägre än budgeterat på grund av att 

personal är tjänstledig på del av anställning. Våra IT-kostnader drar iväg och 

blir betydligt högre än budgeterat men vi räknar med att det inte påverkar 

prognosen. 

 

Äldreomsorgen och Hälso- och sjukvård: Beräknas redovisa ett överskott. 

Vi har stora statsbidrag 2021 för bemanning och utbildningsinsatser. KS har 

gått skjutit till förfogandemedel till äldreomsorgssatsningen. HSL ser ut att 

hålla budget, även här finns det statsbidrag till arbete med god och nära vård.  

 

LSS och psykiatri: Prognosen för LSS och psykiatri visar i dagsläget ett 

underskott på årsbasis. Vi har placeringar som ligger betydligt högre än 

budgeterat men våra egna verksamheter redovisar ett överskott som hjälper 

till att täcka stora delar av underskottet för placeringar. Årets kostnader för 

nya boendet Granholmen beräknas ge ett överskott på grund av att 

lönekostnaderna är lägre än budgeterat.  

 

Vidtagna/Planerade åtgärder och effekter av dessa 

2021har varit ett allt annat än vanligt år inom omsorgen. Dels lever vi i 

pandemins skugga och dels pågår den största förändringsresan som 

omsorgen har genomfört de senaste årtiondena. Att lägga prognoser detta år 

har varit oerhört svårt, och är det fortfarande, eftersom vi inte vet om 

Belopp i  kkr

Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse

Politisk verksamhet 933 769 164 1 119 1 019 100

Förvaltningsövergripgande verksamhet 6 924 5 472 1 452 8 309 7 309 1 000

Äldreomsorg 101 328 98 677 2 650 121 593 119 493 2 100

Varav särskilt boende 48 833 49 685 -852 58 599 58 599 0

Varav korttids boende 5 460 5 221 239 6 552 6 552 0

Varav hemtjänst 23 889 23 287 602 28 667 28 167 500

Övrigt ÄO 23 146 20 484 2 662 27 775 26 175 1 600

HSL & Rehab 17 043 16 690 353 20 452 20 452 0

LSS &Psykiatri 42 820 40 523 2 297 52 045 53 745 -1 700

Varav gruppbostad 18 308 17 812 496 22 631 22 031 600

Varav placeringar LSS 3 257 4 853 -1 596 3 908 6 308 -2 400

Varav placeringar psykiatri 628 1 338 -710 753 1 653 -900

Varav korrtidsboende/vistelse 1 958 1 660 298 2 350 2 350 0

Varav personlig assistans 6 485 5 194 1 291 7 782 7 732 50

Övrigt LSS & psykiatri 12 185 9 666 2 519 14 622 13 672 950

Verksamhetens nettokostnad 169 047 162 131 6 917 203 518 202 018 1 500

Ackumulerat period Helår
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pandemin nu har ebbat ut samt vilka effekter heltidsresan kommer att få på 

omsorgens ekonomi. Dessutom har vi kunnat söka ett otal riktade statsbidrag 

som staten har skjutit till omsorgen. En del av dessa statsmedel är mycket 

smalt riktade till vissa åtgärder/insatser, andra är mer allmänt hållna. 

 

Så här långt har vi klarat av årets utmaningar på ett framgångsrikt sätt och 

även lyckats hålla budget och tack vare extra medel prognostiserar vi för ett 

överskott    

Beslutsunderlag 

Budgetprognos oktober 2021, förvaltningsekonom, 2021-11-30.      
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§ 97 Dnr 2021/00033  

Information från förvaltningen 

Omsorgsnämndens beslut 

Tacka för informationen.  

Ärendebeskrivning 

Smittläget gällande Covid-19 är lugnt, för tillfället finns inga smittade i våra 

verksamheter. Viss personal är hemma då familjemedlemmar är sjuka. 

Smedjebacken som kommun har få smittade, läget är tyvärr sämre i Ludvika. 

Förhoppningsvis får personalen den tredje dosen vaccin innan jul, men en 

viss risk för fördröjning finns i och med bristen på sjuksköterskor. 

Vaccinationsgraden är hög bland omsorgens personal men som arbetsgivare 

får inte kommunen kräva att redan anställd personal ska vaccinera sig eller 

kräva bevis på att de är vaccinerade.  

Förvaltningschef lyfter frågan om hur nämnden ställer sig till krav på 

vaccination vid nyanställning för personal som ska arbeta nära 

omsorgstagare.  

Nämnden ber förvaltningen utreda ytterligare och att frågan tas upp igen på 

nästkommande nämnd.  

Kommunal har centralt reserverat sig i frågan. 

Fortsatt viktigt att alla stannar hemma vid symptom och personalen kommer 

fortsätta använda skyddsutrustning. 

Det finns en viss oro inför julen gällande personal med tanke på striktare 

restriktioner och ökad smitta. 

Rekrytering av en ny enhetschef pågår på grund av en pensionsavgång. 

Nuvarande chef för Allégården, Minna Sjöström, kommer ta över som chef 

på Munkbogården och den som nu rekryteras kommer bli enhetschef över 

Allégården plus Lyktan.  

Samarbetet ”god och nära vård” mellan region och kommunen har kommit 

igång bra. Omsorgen ser positivt på mer lokalt samarbete med vårdcentralen, 

allt för att förhindra att personer hamnar ”mellan stolarna”. En av de 

viktigaste punkterna är att alla förstår sina roller och alla vet vem som ska 

göra vad. 

Man tittar på flera olika exempel på bra samarbeten som finns i landet.  
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Detta bör inkludera flera förvaltningar, då det inte endast är omsorgens 

brukare som berörs utan samtliga kommuninvånare. 

De första studenterna som studerat till undersköterskor via Omsorgscollege 

är klara, 17 till har börjat nu under hösten. Förhoppningsvis kan en tredje 

grupp startas, det finns fortfarande ca 20 personer inom omsorgens personal 

som borde kunna vara aktuella för studierna. 

Heltidsresan är på gång. Verksamheterna har börjat arbeta efter nya 

scheman. Det mesta verkar rulla på som det är tänkt. 

Till nästa lönerevision kommer även Kommunals medlemmar ha individuell 

lönesättning. Lönekriterier är framtagna tillsammans med Kommunal och 

chefer. 

Trygghetslarmen. Idag har omsorgen avtal med ett företag som heter 

Tunstall. Larmen har fungerat med tidigare variant av dosor men nu sedan de 

gamla dosorna tagit slut och man har fått byta ut mot en ny version fungerar 

de inte. De som behöver larm men inte kunnat få detta installerat får för 

tillfället erbjudande om kamera- eller persontillsyn. I dagsläget är det  

10-20 personer i kö för att få larm installerade. 300 personer har fungerande 

larm. 

Larmen på Solgården är fortfarande inte tillförlitliga. Omsorgen kommer 

upphandla nya larm under nästa år.  

 

 

      

 

 


