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§ 1 Dnr 2022/00001  

Riktlinjer avgiftshantering LSS 

Omsorgsnämndens beslut 

Godkänna riktlinjerna för avgifter inom LSS 

Ärendebeskrivning 

Riktlinjen avser avgiftshantering kring tre olika insatser inom LSS.  

I två av dessa används fasta belopp men när barn placeras enligt LSS §9.8 

(boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller 

ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet), måste beloppet 

beräknas efter vårdnadshavarnas inkomster.  

Beslutsunderlag 

Riktlinje avgiftshandläggning LSS, Myndighetschef/LSS-handläggare,  

2022-01-24.     
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§ 2 Dnr 2022/00015  

Delegationsbeslut 2022 

Omsorgsnämndens beslut 

Lägga delegationsbeslutet till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Individärende beslutat i nämndens arbetsutskott, myndighetschef/LSS-

handläggare presenterar. Arbetsutskottet beslutade att anmäla behov av 

förvaltarskap med anledning av ärendets karaktär. 

Underlag finns i personakt.  

 

Beslutsunderlag 

Dnr 2022/4, 2022-01-10, Myndighetschef 
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§ 3 Dnr 2021/00030  

Ansökan föreningsbidrag 2022 

Omsorgsnämndens beslut 

Bevilja SPF föreningsbidrag med 24 000 kr. 

Ärendebeskrivning 

Ansökan om föreningsbidrag har inkommit från SPF på totalt 24 000 kronor 

för 2022. 

För år 2021 erhöll föreningen 24 000 kronor i bidrag från omsorgsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Ansökan föreningsbidrag 2021-02-26. 
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§ 4 Dnr 2021/00066  

Ansökan föreningsbidrag 2022 

Omsorgsnämndens beslut 

Bevilja Reumatikerföreningen Smedjebacken föreningsbidrag med 9 000 kr. 

Ärendebeskrivning 

Ansökan om föreningsbidrag har inkommit från Reumatikerföreningen 

Smedjebacken på totalt 9 000 kronor för 2022. 

För år 2021 erhöll föreningen 9 000 kronor i bidrag från omsorgsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Ansökan föreningsbidrag, inkom 2021-04-29. 
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§ 5 Dnr 2021/00063  

Ansökan föreningsbidrag 2022 

Omsorgsnämndens beslut 

Bevilja PRO Söderbärke föreningsbidrag med 26 400 kr. 

Ärendebeskrivning 

Ansökan om föreningsbidrag har inkommit från PRO Söderbärke på totalt  

26 400 kronor för 2022. 

För år 2021 erhöll föreningen 26 400 kronor i bidrag från omsorgsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Ansökan föreningsbidrag inkom 2021-04-26. 
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§ 6 Dnr 2021/00060  

Ansökan föreningsbidrag 2022 

Omsorgsnämndens beslut 

Bevilja Pensionärernas slöjdarförening föreningsbidrag med 13 000 kr. 

Ärendebeskrivning 

Ansökan om föreningsbidrag har inkommit från Pensionärernas 

slöjdarförening på totalt 26 000 kronor för 2022. 

Föreningen har tidigare inte sökt föreningsbidrag från omsorgsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Ansökan föreningsbidrag 2021-04-20. 

 

 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(25) 

Sammanträdesdatum 

2022-02-02 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 7 Dnr 2021/00059  

Ansökan föreningsbidrag 2022 

Omsorgsnämndens beslut 

Bevilja Smedjebackens PRO föreningsbidrag med 34 000 kr. 

 

Ärendebeskrivning 

Ansökan om föreningsbidrag har inkommit från PRO Smedjebacken på 

totalt 34 000 kronor för 2022. 

För år 2021 erhöll föreningen 34 000 kronor i bidrag från omsorgsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Ansökan föreningsbidrag 2021-04-20. 
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§ 8 Dnr 2021/00043  

Ansökan föreningsbidrag 2022 

Omsorgsnämndens beslut 

Bevilja FUB Ludvika / Smedjebacken föreningsbidrag med 2 500 kr. 

Ärendebeskrivning 

Ansökan om föreningsbidrag har inkommit från FUB Ludvika/ 

Smedjebacken på totalt 5 000 kronor för 2022. 

För år 2021 erhöll föreningen 2 500 kronor i bidrag från omsorgsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Ansökan föreningsbidrag 2021-03-23. 
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§ 9 Dnr 2021/00040  

Ansökan föreningsbidrag 2022 

Omsorgsnämndens beslut 

Bevilja SKPF avd 108 föreningsbidrag med 8 000 kr 

Ärendebeskrivning 

Ansökan om föreningsbidrag har inkommit från SKPF avd 108 på totalt  

10 000 kronor för 2022. 

För år 2021 erhöll föreningen 8 000 kronor i bidrag från omsorgsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Ansökan föreningsbidrag inkom 2021-03-22. 
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§ 10 Dnr 2021/00004  

Delegationsbeslut 2021 

Omsorgsnämndens beslut 

Lägga delegationsbesluten till handlingarna 

Ärendebeskrivning 

Anställningar gjorda inom omsorgsförvaltningen under november och 

december 2021. 

Biståndsbeslut fattade inom LSS och SoL under november och december 

2021. 

 

Beslutsunderlag 

Lista från biståndshandläggare 2022-01-14.     
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§ 11 Dnr 2021/00003  

Anmälningsärenden 2021 

Omsorgsnämndens beslut 

Lägga anmälningsärendena till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Revidering riktlinjer för direktupphandling, beslut KS 2021-12-07,  

dnr 2021/435 § 165 

Kultur för äldre 2022, beslut KN 2021-12-08, dnr: 2021/71 § 67 

Avgifter matpriser från 1 jan 2022, beslut KF 2021-11-22, dnr 2021/450 § 69 
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§ 12 Dnr 5035  

Diskussionspunkt: Habiliteringsersättning 

Omsorgsnämndens beslut 

Ge förvaltningen i uppdrag att se över frågan om eventuella justeringar i 

ersättningen och presentera ett förslag på nämndsmötet i mars. 

Ärendebeskrivning 

Ersättning utgår till deltagare inom kommunens olika dagliga verksamheter. 

Deltagarna är beviljade daglig verksamhet antingen genom SoL- eller LSS-

beslut. Storleken av ersättningen ligger idag på 30 kr per dag och finansieras 

med statliga medel. 

Frågan har kommit upp huruvida ersättningen borde höjas. Det är svårt att 

jämföra ersättningen mellan kommuner då vissa betalar ut per dag, vissa per 

månad och en del kommuner betalar ut en ”klumpsumma” per år eller en 

bonus vid vissa tillfällen.  

Höjning av hab-ersättning kan leda till ökad orättvisa för de som erhåller 

försörjningsstöd och/eller någon form av bidrag till bostadskostnaden 

(bostadsbidrag eller bostadstillägg). Bidragen minskas motsvarande hab-

ersättningen. 

Mötet är överens om att man bör hålla ersättningen på en summa som man 

kan fortsätta betala ut även om statsbidraget försvinner. 

Storleken på denna ersättning bör följas upp årligen, förslagsvis när övriga 

avgifter och liknande gås igenom. 
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§ 13 Dnr 2020/00183  

Uppdatering angående sjukskrivningstal inom 
omsorgen 

Omsorgsnämndens beslut 

Godkänner uppdateringen av sjukskrivningstalen och tacka för 

informationen. 

Ärendebeskrivning 

Underlag med siffror till och med december 2021. Framöver kommer 

tydligare statistik kunna visas med hjälp av nytt system. 

Detta system används idag av 280 av landets kommuner. I systemet kan man 

följa personerna och uppgifterna lagras för en säkrare uppföljning vid 

exempelvis chefsbyte. 

 

Beslutsunderlag 

 Sammanställning sjukskrivningstal inom omsorgen, personalsekreterare 

2022-01-26   
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§ 14 Dnr 2021/00142  

Reviderad delegationsordning 

Omsorgsnämndens beslut 

Föreslå nämnden att godkänna den uppdaterade delegationsordningen efter 

förvaltningens förslag.  

Ärendebeskrivning 

Då flera nya tjänster skapats samt att riktlinjerna för biståndshandläggning 

kommer uppdateras behöver nämndens delegationsordning justeras. 

Delegationsordningen är också uppdaterad för att mer likna de andra 

förvaltningarnas. 

Ytterligare ett fåtal ändringar till kommer göras innan justering av 

protokollet, bland annat med anledning av den nya riktlinjen för avgifter 

inom LSS. Avgiftshandläggare kommer ansvara för beslut om avgift enligt 

delegationsordningen 3.5 LSS, punkt 20. 

Beslutsunderlag 

Förslag till uppdaterad Delegationsordning för omsorgsnämnden, 2022-01-

20.  
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§ 15 Dnr 2022/00002  

Bokslut 2021 

Omsorgsnämndens beslut 

Godkänna bokslutet från omsorgsförvaltningen och lämna det vidare till 

Kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Bokslutet presenteras av förvaltningschef och förvaltningsekonom och är 

gjort efter kommunens mall. Under året har förvaltningen arbetat med flera 

stora projekt såsom heltidsresan, Granholmen och äldreomsorgslyftet. 

Just nu startar ett teknikprojekt med läkemedelsrobotar. En maskin som 

doserar rätt mängd medicin i rätt tid till den som behöver.  

Under året har flera nya tjänster tillsatts inom organisationen vilka kommer 

underlätta förvaltningens arbete. 

Antalet tillbud som anmäls inom omsorgen är lågt, verksamheterna måste 

arbeta mer för att få personalen att anmäla tillbud. 

Beslutsunderlag 

 Bokslut, förvaltningsekonom 2022-01-28.     
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§ 16 Dnr 2022/00003  

Samverkansavtal mellan Omsorgsnämnden och Familj- 
och utbildningsnämnden 

Omsorgsnämndens beslut 

-Omsorgsförvaltningen får tillsammans med familje- och 

utbildningsförvaltningen i uppdrag att upprätta en samverkansgrupp i 

enlighet med ärendebeskrivningen. 

- Återrapportering kring samverkansgruppens arbete sker till nämndernas          

respektive sammanträden i september. 

Ärendebeskrivning 

Måndagen den 6 december träffades representanter från 

omsorgsförvaltningen och familje- och utbildningsförvaltningen. 

Förvaltningarnas ansvars- och arbetsområden har flera beröringspunkter 

både vad gäller de lagrum som förvaltningarna verkar inom och det 

operativa arbete som utförs. Syftet med träffen var att diskutera hur 

samverkansarbetet mellan förvaltningarna kan utvecklas. 

I enighet kom deltagande representanter fram till att det behövs arbetas fram 

en tydligare samverkanstruktur mellan förvaltningarna. Därför får nu 

förvaltningarna det gemensamma uppdraget att starta upp en 

samverkansgrupp med deltagare från båda förvaltningarna.  

Samverkansgruppens initiala uppdrag är att namnge samverkansgruppen, 

skapa en grundstruktur för samverkan mellan förvaltningarna samt kartlägga 

och analysera inom vilka arbetsområden gemensamma arbetsrutiner, 

samverkansavtal eller annan typ av dokumentation kan komma behövas 

arbetas fram.  

Följande funktioner från förvaltningarna föreslås utgöra grunden i 

samverkansgruppen. Utifrån vad gruppen kommer fram till i sin kartläggning 

och analys kan sammansättningen dock förändras. 

Familje- och utbildningsförvaltningen: 

•Verksamhetschef individ- och familjeomsorgen, sammankallande 

tillsammans med Biträdande förvaltningschef för omsorgsförvaltningen 

•Enhetscheferna från individ- och familjeomsorgen 
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•Verksamhetschef för elevhälsan 

 

Omsorgsförvaltningen: 

•Biträdande förvaltningschef, sammankallande tillsammans med 

Verksamhetschef individ- och familjeomsorgen 

•Myndighetschef  

 

Samverkansgruppen rapporterar närmast till förvaltningarnas respektive 

förvaltningschef. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, familj- och utbildningsförvaltningen 2022-01-12 
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§ 17 Dnr 2022/00006  

Delrapport projekt "Heltidsresan" 

Omsorgsnämndens beslut 

Ge förvaltningen möjlighet att redovisa detta på nämndsmöte den 1 juni 

istället för i maj 

Ärendebeskrivning 

Verksamheten är i startfasen av en första utredning av hur arbetet med 

"Heltidsresan" gått, och för att hinna få med så mycket som möjligt så 

önskar förvaltningen att få redovisa detta på nämnden 1 juni istället för mötet 

i maj. 
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§ 18 Dnr 2022/00007  

Vaccinationskrav för nyanställda inom omsorgen 

Omsorgsnämndens beslut 

Fastställa beslutet från arbetsutskottet och genomföra detta omgående. 

Ärendebeskrivning 

Ett flertal kommuner och regioner har nu infört krav på vaccination mot 

covid-19 när man anställer ny personal. Förslag på en rutin har tagits fram av 

förvaltningen. Krav på vaccination bör kunna ställas på personer som 

kommer vara i nära arbete med våra omsorgstagare, det avser alltså inte 

samtliga anställda i kommunen utan endast nyanställda, studenter och 

liknande som ska arbeta nära de mest utsatta grupperna. 

Dessa regler kommer ses över och eventuellt ändras om läget och 

rekommendationer ändras. 

Beslutsunderlag 

Rutin vaccinationskrav gällande Covid-19 av 

nyanställda/studenter/praktikanter inom omsorgsförvaltningen, 

förvaltningschef, 2022-01-20. 
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§ 19 Dnr 2022/00008  

Information om coronapandemin 

Omsorgsnämndens beslut 

Stå bakom förvaltningens äskande om 200 tkr från kommunstyrelsen. 

Tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Personalläget är väldigt ansträngt inom verksamheterna på grund av många 

sjukskrivningar och att många är hemma i hushållskarantän. 

Pandemigruppen är återupptagen. 

Region Dalarna ersätter inte längre kommunen för snabbtester. 

Förvaltningen önskar äska 200 tkr från kommunstyrelsen för inköp av 

snabbtester (covid) för att kunna fortsätta med snabbtester i de fall de 

behövs. 
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§ 20 Dnr 2022/00005  

Information från förvaltningen 

Omsorgsnämndens beslut 

Tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Just nu är två olika enkäter ute, äldreenkäten och inventering av finska 

språkkunskaper bland omsorgspersonalen. 

Från mars är en ny enhetschef på plats som kommer ta över Allégården och 

Lyktan. Nuvarande chef över Allégården tar över Munkbogården efter en 

enhetschef som går i pension. 

Förvaltningschef har gett hemtjänstens enhetschef i uppdrag att se över 

hemtjänstens organisation. Förvaltningen återkommer i frågan under våren.  

Trygghetslarmen ska bytas ut, ny leverantör är klar. Dessa ska vara utbytta 

till den 1 mars. 
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§ 21 Dnr 2022/00016  

Redovisning från enhetscheferna, 
verksamhetsberättelser samt verksamhetsplaner 

Omsorgsnämndens beslut 

Tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Presentation av verksamheterna av respektive enhetschefer. 

 

      

 

 


