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§ 44 Dnr 4635  

Information om patientnämnden 

Omsorgsnämndens beslut 

Tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Anna Sörebö, förvaltningschef på Patientnämnden Dalarna är inbjuden för 

att berätta om deras verksamhet. Uppdraget är att hjälpa patienter och 

anhöriga att föra fram klagomål och synpunkter till vården och omfattar all 

hälso- och sjukvård, både inom regionen och den kommunala.  

De hjälper även till med stödpersoner åt patienter som vårdas med tvång.  

Vården har haft större problem att efterleva vårdgarantin under pandemin. I 

stort sett alla regioner står idag med en lång vårdkö.  

Patientnämnden gör varje år analyser och sammanställningar av de klagomål 

och synpunkter som kommit till dem. Anledningen är att upptäcka brister 

och hjälpa verksamheterna att hitta förbättringar. 

En väldigt liten del av nämndens ärenden avser kommunerna. Detta beror 

troligen på att det inte är känt att man kan ta hjälp av patientnämnden när det 

gäller kommunal vård och omsorg. 

Information om Patientnämnden kommer läggas på kommunens hemsida 

med länk till regionens information om nämnden. 
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§ 45 Dnr 2021/00004  

Delegationsbeslut 2021 

Omsorgsnämndens beslut 

Lägga delegationsbesluten till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Anställningar gjorda inom omsorgsförvaltningen under mars 2021. 

Biståndsbeslut fattade inom SoL och LSS under mars 2021. 

Rapportering till Arbetsmiljöverket om allvarligt tillbud inom verksamheten, 

enhetschef LSS, dnr 2021/39, 2021-03-19 
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§ 46 Dnr 2021/00037  

Budgetuppföljning 2021 

Omsorgsnämndens beslut 

Ärendet utgår och lyfts på nästa arbetsutskott och nämnd. 

Ärendebeskrivning 

Budgetuppföljningen för april är inte klar. 
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§ 47 Dnr 2021/00036  

Budget 2022, budgetförutsättningar 

Omsorgsnämndens beslut 

Godkänna Budget 2022 med föreslagna justeringar på mötet. 

Ärendebeskrivning 

Underlag utskickat till nämnden innan mötet. Förvaltningschef och 

förvaltningsekonom presenterar förslaget till budget. 

Yrkanden 

Göran Engström (C) yrkar bifall till förslaget   

Beslutsunderlag 

Budget 2022, förvaltningsekonom, 2021-04-20.  
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§ 48 Dnr 2020/00183  

Uppdatering angående sjukskrivningstal inom 
omsorgen 

Omsorgsnämndens beslut 

Tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Underlag utskickat innan till nämnden med uppdatering till och med februari 

2021. Jämfört med januari ökar sjukskrivningstalen något men minskar i 

jämförelse med samma tid förra året. 
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§ 49 Dnr 2021/00055  

Projektplan för "Heltid som norm" 

Omsorgsnämndens beslut 

Anta projektplanen och arbeta vidare enligt planen. 

Ärendebeskrivning 

Verksamheten har arbetat efter projektplanen ett längre tag, men då den inte 

formellt beslutats i nämnden, lyfts den idag. 

Preliminär uppföljning av det nya arbetssättet under våren 2022. 

Beslutsunderlag 

 Projektplan Heltid som norm, förvaltningschef 2020-04-20.     
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§ 50 Dnr 2021/00048  

PUB-avtal, IT-center Ludvika-Smedjebacken 

Omsorgsnämndens beslut 

Tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Information till nämnden om att IT-avdelningen och förvaltningen upprättar 

ett avtal gällande personuppgiftshantering enligt GDPR, så kallat PUB-avtal. 

Detta behövs då IT-avdelningen numera är sammanslagen med Ludvika 

kommun. 
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§ 51 Dnr 2021/00049  

Bemanningshandboken 

Omsorgsnämndens beslut 

Tacka för informationen och lämna detta ärende öppet till nästa nämnd. 

Ärendebeskrivning 

Ett utkast av bemanningshandboken ska vara klart till den 10 maj för att 

beslutas på nästa nämnd (2 juni). Då flera riskanalyser är gjorda har 

förvaltningschef gjort en sammanställning över dessa. Verksamheten går 

mot en heltidsorganisation från en deltidsorganisation 
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§ 52 Dnr 4603  

Information LSS 

Omsorgsnämndens beslut 

Tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Biträdande förvaltningschef håller på med en kartläggning av verksamheten, 

bland annat med tanke på öppnandet av Granholmen. Där kommer finnas 10 

boendeplatser.  

Redovisning av vissa enskilda ärenden.  

Utbrott av smitta inom vissa verksamheter har gjort att de har stängts 

tillfälligt. De som bor i eget boende och går på omsorgens dagverksamheter 

behöver sina sysselsättningar så vissa är på gång att starta upp. 

Vaccinationer pågår av både brukare och personal. 
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§ 53 Dnr 2021/00050  

Taxor och avgifter, omsorgen 

Omsorgsnämndens beslut 

Föreslå Kommunfullmäktige att godkänna avgifter inom förvaltningens 

LSS-verksamhet enligt förslag.  

Beslutet föreslås verkställas från den 1 september 2021 

Ärendebeskrivning 

Efter översyn av taxor och avgifter har det framkommit att det inte tas ut 

avgifter för skäliga kostnader inom LSS-verksamheterna. Insatser enligt 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 9 § är 

avgiftsfria avseende personalstöd och omvårdnad, men kommunen har rätt 

att ta skäliga avgifter för mat, resor, bostad och fritidsaktiviteter. Avgifterna 

måste vara skäliga och får inte överstiga kommunens självkostnader.  

Förvaltningen tillser att skäliga avgifter tas ut som ersättning för kostnader i 

samband med insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS). Samtliga insatser enligt LSS är avgiftsfria, dock 

har kommunen enligt 19 § LSS rätt att ta ut skälig ersättning för kostnader 

såsom t ex mat, resor, bostad och fritidsaktiviteter. Vidare har kommunen 

rätt att uppbära underhållsbidrag enligt 20 § LSS gällande barn som får vård 

i ett annat hem än det egna. 

Avgifter tas ut enligt nedan: 

Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller 

ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet, 9 § p.8 LSS 

Om någon som är under 18 år får vård i ett annat hem än det egna, 

exempelvis i familjehem eller elevhem, är föräldrarna skyldiga att i skälig 

utsträckning bidra till kommunens kostnader för omvårdnaden. Kommunen 

får då uppbära underhållsbidrag enligt 20 § LSS. Det belopp som var och en 

av föräldrarna ska bidra med får inte överstiga vad som motsvarar det för 

tidpunkten gällande underhållsstödsbeloppet. Detta belopp återfinns i 18 kap. 

20 § socialförsäkringsbalken (SFB). I avgiften ingår samtliga kostnader för 

barnet utom kläder, fritidsaktiviteter och fickpengar. 

Föräldrarna behåller barnbidraget och svarar för sitt barns kläder, 

fritidsaktiviteter och fickpengar. Då barnet vistas i föräldrahemmet görs 

avdrag på avgiften. Avdrag görs med 1/30 av den totala avgiften per dag som 
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barnet vistas hemma. Är föräldrarna inte sammanboende fördelas den totala 

avgiften lika och faktureras båda föräldrarna.  

Underhållsstöd 2021-06-01, 18 kap. 20 § SFB: 

-Tom månaden då barnet fyller 11 år: 1673 kr/månad 

-Från och med månaden efter då barnet fyllt 11 år t om månaden då barnet 

fyller 15 år: 1823 kr/månad 

-Från och med månaden efter den då barnet har fyllt 15 år: 2223 kr/månad 

Korttidsvistelse utanför hemmet, 9 § p.6 LSS 

Avgift för måltider och förbrukningsmateriel (toapapper, tvål, servetter etc) i 

samband med korttidsvistelse: 

• Barn och ungdomar upp till 21 år: 75 kr/dygn 

• Vuxna från 21 år:110 kr/dygn 

Korttidstillsyn, 9 § p.7 LSS (för skolungdom över 12 år utanför det egna 

hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov) 

Avgifter för måltider och förbrukningsmateriel (toapapper, tvål, servetter 

etc) i samband med korttidstillsyn: 

• Heldag               75 kr 

• Frukost               11 kr 

• Lunch               35 kr 

• Kvällsmål/middag    35 kr 

• Mellanmål               10 kr 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, biträdande förvaltningschef 2021-04-12. 
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§ 54 Dnr 4533  

Informationsärende: Lås och larm på kommunens 
särskilda boenden 

Omsorgsnämndens beslut 

Tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Problem med larmen på Solgården sedan öppnandet, hösten 2018.  

Nu verkar en lösning vara på gång då företaget, tillsammans med Bärkehus 

och IT-center jobbar för att lösa problemen. 
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§ 55 Dnr 4532  

Informationsärende: Ärende från IVO. 

Omsorgsnämndens beslut 

Tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 

En anmälan till IVO skickades in från nattpersonalen på Solgården då de 

ansåg att bemanningen var för låg. Ärendet är besvarat till IVO från 

arbetsgivaren och IVO har efter detta avslutat ärendet.  

Extra personal sätts in vid behov (palliativt, Corona eller liknande). 

Vårdtyngdsmätning ska göras. 
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§ 56 Dnr 2021/00033  

Information från förvaltningen samt om coronaläget i 
verksamheten 

Omsorgsnämndens beslut 

Tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Läget är lugnt avseende Corona.  

Vaccinering av personalen pågår. 

Personalläget inför sommaren är lugnt inom de flesta verksamheterna, men 

bekymmer finns inom sjuksköterskegruppen där det är mycket svårt att få 

tag i personal. Förhandling pågår med befintlig personal om hur sommaren 

ska lösas.  

Ludvika lasarett kommer ha betydligt färre vårdplatser i sommar, vilket kan 

påverka vår verksamhet. 

Synpunkter från allmänheten har kommit in gällande omorganisationen inom 

hemtjänsten, det har gått ut ett informationsutskick till samtliga berörda. 

Omorganisationen avsåg omgrupperingar av personalen.  

Demensteamet ska utökas och framåt arbeta i hela kommunen. 

Utbildning i demenssjukdomar för personalen i höst. 

 

      

 

 


