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TJÄNSTESKRIVELSE
Sida

1(1)
Datum

2018-04-17
Diarienummer

VON 2018/4 - 04

Vård- och omsorgsförvaltningen
Thomas Holm 

 

Vård- och omsorgsnämnden

Budgetuppföljning januari – mars 2018 

Förvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljningen för 
januari-mars 2018

Beskrivning av ärendet
I redovisningen för perioden januari-mars visar förvaltningen ett redovisat 
underskott på 7 950 tkr. Förvaltningens underskott beror till största del av att 
lönekostnaderna inte är rätt periodiserade. Vid en jämförelse mellan januari-
mars mot samma period 2017 så är lönekostnaden endast 1,2 procent högre 
2018 och löneökningen var i snitt 2,6 procent 2017.

Förvaltningen har en fordran mot Försäkringskassan för personlig assistans på 
4 950 tkr perioden januari-mars. Personalkostnaderna slutade på 4 350 tkr lägre 
än budgeterat.

Under korrigeringar av resultatet finns poster som ej finns med i redovisningen 
januari-mars. Förvaltningen har hos Socialstyrelsen ansökt om medel för ökad 
bemanning inom äldreomsorgen med belopp på drygt 7 400 tkr, vilket 
motsvarar 1 850 tkr för 3 månader. Med de poster som inte finns med i 
redovisningen januari-mars beräknas resultatet till ett underskott med 1 800 tkr.

Margareta Karlsson
Förvaltningschef

Beslut skickas till
Akt
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Utfall jan-mar 2018, belopp i kr, Vård och omsorg inkl Kostenheten
Årsbudget Driftbudget Utfall Avvikelse

periodiserad

Text Jan 18- Dec 18 Jan 18-Mar 18 Jan 18-Mar 18
Externa intäkter -64 119 000 -15 984 000 -10 156 044 -5 827 956
Interna intäkter -4 741 000 -1 193 000 -5 053 682 3 860 682
Intäkter totalt -68 860 000 -17 177 000 -15 209 726 -1 967 274

Personalkostn 479 045 000 110 427 000 115 082 819 -4 655 819
Lokalhyra 42 604 000 10 695 000 10 520 106 174 894
Kapitalkostnader 1 016 000 280 000 320 925 -40 925
Övriga kostnader 118 395 000 30 047 000 31 508 243 -1 461 243
Kostnader totalt 641 060 000 151 449 000 157 432 093 -5 983 093

RESULTAT 572 200 000 134 272 000 142 222 367 -7 950 367 

Utfall jan-mar 2018, belopp i kr, Vård och omsorg exkl Kostenheten
Årsbudget Driftbudget Utfall Avvikelse

periodiserad
Text Jan 18- Dec 18 Jan 18-Mar 18 Jan 18-Mar 18
Externa intäkter -55 099 000 -13 781 000 -8 350 696 -5 430 304
Interna intäkter -4 741 000 -1 193 000 -5 037 570 3 844 570
Intäkter totalt -59 840 000 -14 974 000 -13 388 266 -1 585 734

Personalkostnader 442 374 000 101 410 000 107 247 341 -5 837 341
Lokalhyra 34 685 000 8 686 000 8 546 358 139 642
Kapitalkostnader 987 000 269 000 311 986 -42 986
Övriga kostnader 93 120 000 23 286 000 25 035 866 -1 749 866
Kostnader totalt 571 166 000 133 651 000 141 141 551 -7 490 551

RESULTAT 511 326 000 118 677 000 127 753 285 -9 076 285 

Utfall jan-mar 2018, belopp i kr, Vård och omsorg Kostenheten
Årsbudget Driftbudget Utfall Avvikelse

periodiserad
Text Jan 18- Dec 18 Jan 18-Mar 18 Jan 18-Mar 18
Externa intäkter -9 020 000 -2 203 000 -1 805 348 -397 652
Interna intäkter 0 0 -16 111 16 111
Intäkter totalt -9 020 000 -2 203 000 -1 821 459 -381 541

Personalkostnader 36 671 000 9 017 000 7 835 478 1 181 522
Lokalhyra 7 919 000 2 009 000 1 973 748 35 252
Kapitalkostnader 29 000 11 000 8 938 2 062
Övriga kostnader 25 275 000 6 761 000 6 471 640 289 360
Kostnader totalt 69 894 000 17 798 000 16 289 804 1 508 196

RESULTAT 60 874 000 15 595 000 14 468 345 1 126 655
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Utfall mar 2018, belopp i kr, Vård och omsorg inkl Kostenheten
Årsbudget Driftbudget Utfall Avvikelse

periodiserad
Text Jan 18- Dec 18 Mar 18-Mar 18 Mar 18-Mar 18
Externa intäkter -64 119 000 -5 316 000 -5 203 331 -112 669
Interna intäkter -4 741 000 -389 000 -228 561 -160 439
Intäkter totalt -68 860 000 -5 705 000 -5 431 892 -273 108

Personalkostn 479 045 000 36 180 000 37 266 313 -1 086 313
Lokalhyra 42 604 000 3 544 000 3 505 670 38 330
Kapitalkostnader 1 016 000 78 000 106 807 -28 807
Övriga kostnader 118 395 000 9 728 000 10 157 191 -429 191
Kostnader totalt 641 060 000 49 530 000 51 035 981 -1 505 981

RESULTAT 572 200 000 43 825 000 45 604 089 -1 779 089 

Utfall mar 2018, belopp i kr, Vård och omsorg exkl Kostenheten
Årsbudget Driftbudget Utfall Avvikelse

periodiserad
Text Jan 18- Dec 18 Mar 18-Mar 18 Mar 18-Mar 18
Externa intäkter -55 099 000 -4 586 000 -4 576 325 -9 675
Interna intäkter -4 741 000 -389 000 -219 577 -169 423
Intäkter totalt -59 840 000 -4 975 000 -4 795 902 -179 098

Personalkostnader 442 374 000 33 182 000 34 532 224 -1 350 224
Lokalhyra 34 685 000 2 887 000 2 847 754 39 246
Kapitalkostnader 987 000 76 000 103 831 -27 831
Övriga kostnader 93 120 000 7 722 000 7 835 819 -113 819
Kostnader totalt 571 166 000 43 867 000 45 319 628 -1 452 628

RESULTAT 511 326 000 38 892 000 40 523 726 -1 631 726 

Utfall mar 2018, belopp i kr, Vård och omsorg Kostenheten
Årsbudget Driftbudget Utfall Avvikelse

periodiserad
Text Jan 18- Dec 18 Mar 18-Mar 18 Mar 18-Mar 18
Externa intäkter -9 020 000 -730 000 -627 006 -102 994
Interna intäkter 0 0 -8 984 8 984
Intäkter totalt -9 020 000 -730 000 -635 990 -94 010

Personalkostnader 36 671 000 2 998 000 2 734 090 263 910
Lokalhyra 7 919 000 657 000 657 916 -916
Kapitalkostnader 29 000 2 000 2 976 -976
Övriga kostnader 25 275 000 2 006 000 2 321 372 -315 372
Kostnader totalt 69 894 000 5 663 000 5 716 354 -53 354

RESULTAT 60 874 000 4 933 000 5 080 364 -147 364 
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Korrigeringar nettokostnad VoO mar 2018

Redovisad nettokostnad -7 950 367 

Leasing hjälpmedel sep, rehab och hemsjukvård -550 000 

Omställning till mer ekologiska livsmedel, kostenheten-100 000 

Stimulansmedel ökad bem inom ÄO jan-mar (7 400 tkr)1 850 000

Externa placeringar psykiatri, ext sjuklöner

Fordran Försäkringskassan pers ass (16 800 tim) 4 950 000

Justerad nettokostnad jan-mar -1 800 367 
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TJÄNSTESKRIVELSE/Arbetsmaterial
Sida

1(3)
Datum

2018-03-15
Diarienummer

VON  2018/74

Vård- och omsorgsförvaltningen
Cecilia Vestergaard

Vård- och omsorgsnämnden

Habiliteringsersättning

Förvaltningens förslag till beslut
1. Skriv text här

Sammanfattning

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att fördela stimulansbidrag på 
350 miljoner kronor under 2018 som ska skjutas till kommunernas arbete med 
habiliteringsersättning. Statsbidraget får användas av kommunerna för att införa 
eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enlig LSS. 

Tillskottet aviserades i regeringens höstbudget och syftet är att öka 
motivationen att delta i daglig verksamhet och uppmuntra fler kommuner att 
införa habiliteringsersättning. Medlen ska fördelas utifrån antalet deltagare som 
finns i daglig verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) i kommunen, enligt den senaste statistik som 
Socialstyrelsen har. 

Regeringen kommer också att besluta om ett tilläggsdirektiv till LSS-
utredningen för att se över habiliteringsersättningen och behovet av eventuell 
lagstiftning på området.

Vård- och omsorgsnämnden har den 28 februari 2018 gett i uppdrag till 
förvaltningen att  arbeta fram ett beslutsunderlag för att kunna ta ställning till 
om kommunen ska återinföra habiliteringsersättningen och rekvirera 
stadsbidraget. 
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Ludvika kommun
Datum

2018-03-15
Diarienummer

VON 2018/74
Sida

2(3)

Daglig verksamhet
Daglig verksamhet är en biståndsprövad insats inom Lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS). Insatsen är begränsad till personkrets 1 och 2 
i lagstiftningen. 

Daglig verksamhet är en viktig del av samhällsbygget som ska främja delaktighet 
i samhället och erbjuds personer med funktionsnedsättning som är i 
yrkesverksam ålder men som inte arbetar eller utbildar sig.

Daglig verksamhet är inte en anställningsform och det är inte fråga om ett 
avlönat arbete och syftet är inte heller att producera varor och tjänster. Den 
dagliga verksamheten bedrivs utifrån deltagarnas stödbehov. Det bör 
understrykas att daglig verksamhet inte skall uppfattas som en anställningsform. 

Kommunen ska dock utforma innehållet i  den dagliga verksamheten och 
arbeta mer så att den bidrar till att öka personens förutsättningar att komma ut i 
ordinarie arbetsmarknad och kunna få en anställning i arbetslivet. 

I den dagliga verksamheten i Ludvika kommun enligt LSS finns 106 deltagare 
och i daglig sysselsättning enligt SoL finns 23 deltagare (april 2018). 63 LSS + 8 
SOL deltagare är ute på olika praktikplatser hos privata och offentliga 
arbetsgivare. (Från 1 dag/vecka till 5 dag/vecka).

Verksamheten är personalkrävande då aktiviteterna är individuellt anpassade 
utifrån deltagarnas funktionsnedsättningar och behov, så att de får den 
meningsfulla sysselsättning de har rätt till. Inom daglig verksamhet LSS arbetar 
26,5 årsarbetare och inom daglig verksamhet SOL 4,9 årsarbetare.
Produktionsarbeten med intäkter utgör en liten del av alla aktiviteter och 
nämnden får in cirka 20 000 kr för externa legoarbeten (budget 2018).

Habiliteringsersättning

Habiliteringsersättning är frivilligt för kommunerna att betala ut. Deltagarna har 
i övrigt sin försörjning från socialförsäkringen i form av sjukersättning eller 
aktivitetsersättning (pension). Habiliteringsersättningen är avsedd att 
uppmuntra deltagande oavsett aktiviteternas karaktär.

Nämnden upphörde med att betala ut habiliteringsersättning som en del av  
sparprogrammet 2007-2008.  Nämnden hade då sedan 2006 betalat ut 
ersättning till deltagare i daglig verksamhet enligt LSS men också till deltagare 
med psykiska funktionsnedsättningar inom daglig sysselsättning, enligt 
socialtjänstlagen. Nämnden satsade istället resurserna på en varierande,  
individuell och stimulerande verksamhet som utgår från den enskildes önskan 
och behov.

Om nämnden återinför habiliteringsersättning i daglig verksamhet enligt LSS- 
beslut och motsvarande ersättning till personer i likartad verksamhet enligt SoL-
beslut beräknas kostnaderna bli 1 335 150 kronor på helår. Av denna kostnad 
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Ludvika kommun
Datum

2018-03-15
Diarienummer

VON 2018/74
Sida

3(3)

kan Ludvika kommun under 2018 erhålla 1 015 000 kr i stimulansmedel enligt 
Socialstyrelsens fördelningsnyckel.

Då utgår en habiliteringsersättning på 0,1% av prisbasbeloppet vilket innebär en 
heldagsersättning på 46 kronor under 225 arbetsdagar per deltagare.

Margareta Karlsson
Förvaltningschef

Cecilia Vestergaard
Områdeschef

Bilagor
1. Protokollsutdrag §23 Habiliteringsersättning, daterad 2018-02-28

Beslut skickas till
[Skriv text här]

. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-04-11

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 22 Dnr 2018/74

Habiliteringsersättning

Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
Att inte rekvirera stimulansmedel som har till syfte att införa eller höja låg 
habiliteringsersättning.

Reservation
Lars reserverar sig till förman för eget förslag.

Beskrivning av ärendet

Bakgrund
Vård- och omsorgsnämnden har den 28 februari 2018 gett i uppdrag till 
förvaltningen att arbeta fram ett beslutsunderlag för att kunna ta ställning till 
om kommunen ska återinföra habiliteringsersättningen och rekvirera 
stadsbidraget. 

Behandling

Lars Handegard (V) yrkar:
Att rekvirera tilldelade statsbidrag för habiliteringsersättning om 1.015.000 
kronor från Socialstyrelsen
Att återinföra habiliteringsersättning till personer i daglig verksamhet enligt 
LSS- och SOL-beslut, med en ersättning på 46 kronor per heldag, under 225 
arbetsdagar per år. 
Att 320.150 kronor av nämndens rambudget, samt tilldelade statsbidrag 
finansierar ersättningen.

Åsa Bergkvist, ordförande (S) yrkar: 
Att inte rekvirera stimulansmedel som har till syfte att införa eller höja låg 
habiliteringsersättning. 

Torbjörn Tomtlund (M) bifaller ordförandes förslag.
Carl- Johan Svensson (S) bifaller ordförandes förslag.

Ordförande ställer de två förslagen emot varandra och finner att förslaget från 
(S) får majoritet.
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          2(2)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Reservation
Lars reserverar sig till förman för eget förslag.

______

Beslut skickas till
Vård- och omsorgsnämnden
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TJÄNSTESKRIVELSE
Sida

1(2)
Datum

2018-03-06
Diarienummer

VON  2018/65

Gemensam verksamhet
Margareta Karlsson, 0240-861 32
margareta.karlsson@ludvika.se 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Likabehandlingspolicy på remiss 

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar förslaget till likabehandlingspolicy och 
sänder det på remiss till samtliga nämnder och helägda kommunala bolag. 
Remisstiden är två månader. 

Sammanfattning
Fullmäktige gav den 25 september 2017 § 166 kommunstyrelsen i uppdrag att 
ersätta nuvarande jämställdhetspolitiska programmet med ett styrdokument 
kring likabehandling.

Kommunstyrelsens förvaltning har arbetat fram ett förslag till 
likabehandlingspolicy, som jämställdhetskommittén behandlade på sitt möte 
den 8 februari 2018 § 3.

Eftersom policyn kommer att gälla för samtliga nämnder och de helägda 
kommunala bolagen föreslår förvaltningen att kommunstyrelsens arbetsutskott 
sänder förslaget till likabehandlingspolicy på remiss till samtliga nämnder och 
helägda kommunala bolag. Remisstiden sätts till två månader.

Beskrivning av ärendet
Fullmäktige gav den 25 september 2017 § 166 kommunstyrelsen i uppdrag att 
ersätta nuvarande jämställdhetspolitiska programmet med ett styrdokument 
kring likabehandling. Utifrån styrdokumentet för likabehandling ska även en 
plan för aktiviteter, utbildning och information för kommunen tas fram. 

Kommunstyrelsens förvaltning har arbetat fram ett förslag till 
likabehandlingspolicy, som jämställdhetskommittén behandlade på sitt möte 
den 8 februari 2018 § 3. Det förslag som kommunstyrelsens arbetsutskott nu 
föreslås notera och skicka på remiss är huvudsakligen baserat på 
jämställdhetskommitténs förslag. Följande mening är struken: Kommunen har 
en plan för hur man som arbetsgivare jobbar med de aktiva åtgärderna. Denna 
låg i kapitel 3.2, stycke 4. Här lade kommittén till en fotnot med namnet på den 
planen. 

Kommunstyrelsens förvaltning anser dock att denna information inte hör 
hemma i ett policydokument. Dels på grund av att den plan man refererar till är 
ett arbetsdokument som ska vara levande och planen är inte antagen politiskt 
då den är ett regelrätt hur-dokument. Dels på grund av att vi i policyn inte 
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Ludvika kommun
Datum

2018-03-06
Diarienummer

VON 2018/65
Sida

2(2)

refererar till övriga styrdokument som kunde vara aktuella ur 
likabehandlingshänseende. Förvaltningen menar att liknande hänvisningar och 
namn förkortar livslängden på policyn. 

Införandet av likabehandlingspolicyn medför i sig inga ekonomiska 
konsekvenser för nämnderna. Policyn är allmänt hållen och anger Ludvika 
kommuns förhållningssätt i frågan. Den plan som fullmäktige beslutat att 
senare ska tas fram utifrån likabehandlingspolicyn kan dock innebära kostnader 
för nämnderna. 

Eftersom policyn kommer att gälla för samtliga nämnder och de helägda 
kommunala bolagen föreslår förvaltningen att kommunstyrelsens arbetsutskott 
noterar förslag till likabehandlingspolicy och sänder förslaget till 
likabehandlingspolicy på remiss till samtliga nämnder och helägda bolag. 
Remisstiden sätts till två månader. 

Jan Lindström
Kommunchef

Margareta Karlsson
Förvaltningschef

Bilagor
1. Likabehandlingspolicy daterad 9 februari 2018. 
2. Sammanträdesprotokoll från fullmäktiges möte den 25 september 2017 

§ 166.

Beslut skickas till
Samtliga nämnder och helägda kommunala bolag för yttrande
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-02-27

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ §. Dnr 2018/65

Likabehandlingspolicy

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar förslaget till likabehandlingspolicy och 
sänder det på remiss till samtliga nämnder och helägda kommunala bolag. 
Remisstiden är två månader.

Beskrivning av ärendet
Fullmäktige gav den 25 september 2017 § 166 kommunstyrelsen i uppdrag att 
ersätta nuvarande jämställdhetspolitiska programmet med ett styrdokument 
kring likabehandling.

Kommunstyrelsens förvaltning har arbetat fram ett förslag till likabehandlings-
policy, som jämställdhetskommittén behandlade på sitt möte den 8 februari 
2018 § 3.

Eftersom policyn kommer att gälla för samtliga nämnder och de helägda 
kommunala bolagen föreslår förvaltningen att kommunstyrelsens arbetsutskott 
sänder förslaget till likabehandlingspolicy på remiss till samtliga nämnder och 
helägda kommunala bolag. Remisstiden sätts till två månader.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 9 februari 

Likabehandlingspolicy daterad 9 februari 2018. 

2. Sammanträdesprotokoll från fullmäktiges möte den 25 september 2017 
§ 166.

______

Beslut skickas till
Remiss till samtliga nämnder och helägda kommunala bolag för yttrande 
(inklusive plan och tjänsteskrivelse)
Akten
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Likabehandlingspolicy

Dokumentnamn
Likabehandlingspolicy

Dokumenttyp
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Samtliga nämnder och 
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kommunala bolag

Dokumentägare
Kommunchef
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Diskrimineringslag 2008:567 
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2022
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Fullmäktige

Diarienummer
2018/65

Revideringar Vad revideringen avsett

23



Ludvika kommun
Datum

2018-03-06
Diarienummer

VON 2018/65
Sida

2(3)

Likabehandlingspolicy

1 Inledning
Ludvika kommuns likabehandlingspolicy följer principen om alla människor 
lika värde. Regeringsformen lyfter upp att den offentliga makten ska utövas 
med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans 
frihet och värdighet (Regeringsformen 1974:152, § 2). FN:s allmänna 
deklaration om mänskliga rättigheter fastställer i § 1 att alla människor är födda 
fria och lika i värde och rättigheter.

I Ludvika kommun har alla, såväl medborgare som anställda, rätt att bemötas 
och behandlas med respekt. Ingen ska utsättas för diskriminering eller annan 
kränkande behandling på grund av någon av de sju diskrimineringsgrunderna, 
som lyfts upp i diskrimineringslagen (2008:567). 

De sju diskrimeringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 
sexuell läggning eller ålder. 

Likabehandling i Ludvika innebär att vi motsätter oss beteenden som tar sig 
uttryck i diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling.

2 Syfte
Syftet är att erbjuda lika villkor och möjligheter i arbetslivet och att motverka 
diskriminering i medborgarnas kontakter med kommunen. 

Ludvika kommun har som ambition att se och möta människor som individer 
och se de möjligheter till utveckling som detta ger.

3 Likabehandling i Ludvika kommun

3.1 Medborgarperspektivet
Ludvika ska vara en bra kommun att bo och verka i för alla människor. För att 
vara det vill Ludvika vara en kommun där alla människor känner sig lika mycket 
värda, oavsett kön,  könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller 
ålder. 

Alla medborgare ska i kontakten med kommunen mötas likvärdigt och med 
respekt. Kommunen ska bemöta medborgaren utifrån sin individuella situation 
i alla sammanhang.  Ingen ska diskrimineras på grund av någon av de sju 
diskrimeringsgrunderna, dock kan särbehandling som det finns stöd för i 
lagstiftning förekomma. Tanken om likabehandling ska genomsyra all 
myndighetsutövning. 

Medborgare ska i sina kontakter med kommunen inte utsättas för trakasserier 
eller diskriminering. Service ska ges på lika grunder.
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2018-03-06
Diarienummer

VON 2018/65
Sida

3(3)

Likabehandlingspolicy

3.2 Medarbetarperspektivet
Ludvika kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. För att vara det ska alla 
medarbetare bemötas utifrån sina förutsättningar och erfarenheter, och ges 
möjlighet att utvecklas utifrån sin individuella kompetens. 

Arbetsplatsen ska vara fri från diskriminering och särbehandling på grundval av 
de sju diskrimineringsgrunderna. Detta gäller särskilt vid lönesättning och 
möjligheten till kompetensutveckling och befordran. 

Nolltolerans mot alla typer av trakasserier och kränkningar råder i kommunen. 

Ludvika kommun bedriver ett aktivt arbetsmiljöarbete och jobbar systematiskt 
med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen. 

Kommunen är positiv till mångfald bland sina anställda och alla medarbetare 
ges samma förutsättningar vid rekrytering. 

Likabehandling förutsätter kunskap. Ludvika kommun ska bedriva ett 
attitydförändrande likabehandlingsarbete för att motverka diskriminering inom 
den egna organisationen. Ludvika kommun ska vara en arbetsplats där alla ska, 
oavsett kön, religion, etnicitet, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller ålder, 
känna sig välkomna och trygga.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Sida
1(3)

Datum
2018-03-27

Diarienummer
VON 2018/65

Vård- och omsorgsnämnden

Yttrande Likabehandlingspolicy

Förvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att i yttrande till kommunstyrelsen 
konstatera att nämnden inte har några synpunkter på förslaget till 
Likabehandlingspolicy.

Sammanfattning
Fullmäktige gav den 25 september 2017 § 166 kommunstyrelsen i uppdrag att 
ersätta nuvarande jämställdhetspolitiska programmet med ett styrdokument 
kring likabehandling.

Kommunstyrelsens förvaltning har arbetat fram ett förslag till 
likabehandlingspolicy, som jämställdhetskommittén behandlade på sitt möte 
den 8 februari 2018 § 3.

Förslaget är utsänt på remiss för yttrande till vård- och omsorgsnämnden. 

Vård- och omsorgsnämnden delar kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
Likabehandlingspolicy och har inga synpunkter.

Beskrivning av ärendet

Inledning
Ludvika kommuns likabehandlingspolicy följer principen om alla människor 
lika värde. Regeringsformen lyfter upp att den offentliga makten ska utövas 
med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans 
frihet och värdighet (Regeringsformen 1974:152, § 2). FN:s allmänna 
deklaration om mänskliga rättigheter fastställer i § 1 att alla människor är födda 
fria och lika i värde och rättigheter.

I Ludvika kommun har alla, såväl medborgare som anställda, rätt att bemötas 
och behandlas med respekt. Ingen ska utsättas för diskriminering eller annan 
kränkande behandling på grund av någon av de sju diskrimineringsgrunderna, 
som lyfts upp i diskrimineringslagen (2008:567). 

De sju diskrimeringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 
sexuell läggning eller ålder. 
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2018-03-27

Diarienummer
VON 2018/65

Sida
2(3)

Likabehandling i Ludvika innebär att vi motsätter oss beteenden som tar sig 
uttryck i diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling.

Syfte
Syftet är att erbjuda lika villkor och möjligheter i arbetslivet och att motverka 
diskriminering i medborgarnas kontakter med kommunen. 

Ludvika kommun har som ambition att se och möta människor som individer 
och se de möjligheter till utveckling som detta ger.

Likabehandling i Ludvika kommun

Medborgarperspektivet
Ludvika ska vara en bra kommun att bo och verka i för alla människor. För att 
vara det vill Ludvika vara en kommun där alla människor känner sig lika mycket 
värda, oavsett kön,  könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller 
ålder. 

Alla medborgare ska i kontakten med kommunen mötas likvärdigt och med 
respekt. Kommunen ska bemöta medborgaren utifrån sin individuella situation 
i alla sammanhang.  Ingen ska diskrimineras på grund av någon av de sju 
diskrimeringsgrunderna, dock kan särbehandling som det finns stöd för i 
lagstiftning förekomma. Tanken om likabehandling ska genomsyra all 
myndighetsutövning. 

Medborgare ska i sina kontakter med kommunen inte utsättas för trakasserier 
eller diskriminering. Service ska ges på lika grunder.

Medarbetarperspektivet
Ludvika kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. För att vara det ska alla 
medarbetare bemötas utifrån sina förutsättningar och erfarenheter, och ges 
möjlighet att utvecklas utifrån sin individuella kompetens. 

Arbetsplatsen ska vara fri från diskriminering och särbehandling på grundval av 
de sju diskrimineringsgrunderna. Detta gäller särskilt vid lönesättning och 
möjligheten till kompetensutveckling och befordran. 

Nolltolerans mot alla typer av trakasserier och kränkningar råder i kommunen. 

Ludvika kommun bedriver ett aktivt arbetsmiljöarbete och jobbar systematiskt 
med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen. 

Kommunen är positiv till mångfald bland sina anställda och alla medarbetare 
ges samma förutsättningar vid rekrytering. 

Likabehandling förutsätter kunskap. Ludvika kommun ska bedriva ett 
attitydförändrande likabehandlingsarbete för att motverka diskriminering inom 
den egna organisationen. Ludvika kommun ska vara en arbetsplats där alla ska, 
oavsett kön, religion, etnicitet, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller ålder, 
känna sig välkomna och trygga.
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Margareta Karlsson
förvaltningschef

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-04-11

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 23 Dnr 2018/65

Likabehandlingspolicy

Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att i yttrande till kommunstyrelsen 
konstatera att nämnden inte har några synpunkter på förslaget till 
Likabehandlingspolicy.

Beskrivning av ärendet
Fullmäktige gav den 25 september 2017 § 166 kommunstyrelsen i uppdrag att 
ersätta nuvarande jämställdhetspolitiska programmet med ett styrdokument 
kring likabehandling.

Kommunstyrelsens förvaltning har arbetat fram ett förslag till 
likabehandlingspolicy, som jämställdhetskommittén behandlade på sitt möte 
den 8 februari 2018 § 3.

Förslaget är utsänt på remiss för yttrande till vård- och omsorgsnämnden. 

Vård- och omsorgsnämnden delar kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
Likabehandlingspolicy och har inga synpunkter.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 27 mars 2018.

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
Akt
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TJÄNSTESKRIVELSE
Sida

1(1)
Datum

2018-02-26
Diarienummer

VON  2018/59

Vård- och omsorgsförvaltningen  

Vård- och omsorgsnämnden

Månadsrapport för januari 2018 om sjukfrånvaron för vård – 
och omsorgsförvaltningen

Förvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar redovisningen av sjukfrånvaron för januari 
2018.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av sjukfrånvaron, personal på vård- och omsorgsförvaltningen. 
Sjukfrånvaron är redovisad genom procent av sjukfrånvarotimmar av arbetad 
tid.

Sjukfrånvaron redovisas från personalsystemet efter avslutad månad. 
Redovisningen jämför med sjukfrånvaron motsvarande månad föregående år.

Margareta Karlsson
Förvaltningschef

Beslut skickas till
Stöd- och styrning, personalenheten
Akt
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-04-11

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 24 Dnr 2018/59

Sjukfrånvaron 2018

Arbetsutskottet förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar redovisningen av sjukfrånvaron för januari 
2018.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av sjukfrånvaron, personal på vård- och omsorgsförvaltningen. 
Sjukfrånvaron är redovisad genom procent av sjukfrånvarotimmar av arbetad 
tid.

Sjukfrånvaron redovisas från personalsystemet efter avslutad månad. 
Redovisningen jämför med sjukfrånvaron motsvarande månad föregående år.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 26 februari 2018.

______

Beslut skickas till
Kommunstyralesförvaltningen, personalenheten
Akt
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TJÄNSTESKRIVELSE
Sida

1(1)
Datum

2018-03-26
Diarienummer

VON  2018/59

Vård- och omsorgsförvaltningen Ert datum Er referens

 

Vård- och omsorgsnämnden

Månadsrapport för februari 2018 om sjukfrånvaron 
för vård- och omsorgsförvaltningen

Förvaltningens förslag till beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden noterar redovisningen av sjukfrånvaron 

för februari 2018.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av sjukfrånvaron för personal på vård- och omsorgsförvaltningen.
Sjukfrånvaron är redovisad genom procent av sjukfrånvarotimmar av arbetad 
tid.

Sjukfrånvaron redovisas från personalsystemet efter avslutad månad.
Redovisningen jämför med sjukfrånvaron motsvarande månad föregående år.

Margareta Karlsson
Förvaltningschef

Beslut skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen, personalenheten
Akt
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-04-11

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 25 Dnr 2018/59

Sjukfrånvaron 2018

Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar redovisningen av sjukfrånvaron för 
februari 2018.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av sjukfrånvaron för personal på vård- och omsorgsförvaltningen.
Sjukfrånvaron är redovisad genom procent av sjukfrånvarotimmar av arbetad 
tid.

Sjukfrånvaron redovisas från personalsystemet efter avslutad månad.
Redovisningen jämför med sjukfrånvaron motsvarande månad föregående år.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 26 mars 2018.

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen, personalenheten
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TJÄNSTESKRIVELSE
Sida

1(2)
Datum

2018-03-01
Diarienummer

VON 2018/1

Gemensam verksamhet
Cathrine Flodström Backlund, 
cathrine.flodstrom@ludvika.se 

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal 
beslut om bistånd som inte har verkställts till och 
med 28 februari 2018

Förvaltningens 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. 
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Ludvika kommun
Datum

2018-03-01
Diarienummer

VON 2018/1
Sida

2(2)

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 28 februari 2018.

Statistikrapport den 28 februari 2018
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

1 0 1 1

Margareta Karlsson
Förvaltningschef

Cathrine Flodström Backlund
Verksamhetsutvecklar

Beslut skickas till
Kommunfullmäktige
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-04-11

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 26 Dnr 2018/1

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

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. 
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          2(2)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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 28 februari 2018.

Statistikrapport den 28 februari 2018
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

1 0 1 1

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 1 mars 2018.

______

Beslut skickas till
Kommunfullmäktige
Akt
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TJÄNSTESKRIVELSE
Sida

1(2)
Datum

2018-04-03
Diarienummer

VON  2018/1

Gemensam verksamhet
Cathrine Flodström Backlund, 
cathrine.flodstrom@ludvika.se 

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal 
beslut om bistånd som inte har verkställts till och 
med 31 mars 2018

Förvaltningens förslag till 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. 
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Ludvika kommun
Datum

2018-04-03
Diarienummer

VON 2018/1
Sida

2(2)

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 2018.

Statistikrapport den 31 mars 2018
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

0 0 0 0

Margareta Karlsson
Förvaltningschef

Cathrine Flodström Backlund
Verksamhetsutvecklare

Beslut skickas till
Kommunfullmäktige
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-04-11

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 27 Dnr 2018/1

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

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. 
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          2(2)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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 2018.

Statistikrapport den 31 mars 2018
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

0 0 0 0

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 3 april 2018. 

______

Beslut skickas till
Kommunfullmäktige
Akt
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Ludvika kommun
Hemsida
www.ludvika.se

E-post
vard.omsorg@ludvika.se

Organisationsnr
212000-2270

Postadress
771 82 Ludvika

Besöksadress
Biskopsvägen 10
771 51 Ludvika

Telefon
0240-860 00

Fax
0240-868 99

Bankgiro
467-5088

PlusGiro
12 45 30-7

     

Vård- och omsorgsförvaltningen

Information från förvaltningen
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Ludvika kommun
Hemsida
www.ludvika.se

E-post
vard.omsorg@ludvika.se

Organisationsnr
212000-2270

Postadress
771 82 Ludvika

Besöksadress
Biskopsvägen 10
771 51 Ludvika

Telefon
0240-860 00

Fax
0240-868 99

Bankgiro
467-5088

PlusGiro
12 45 30-7

     

Vård- och omsorgsförvaltningen

Information från nämndens ordförande
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Ludvika kommun
Hemsida
www.ludvika.se

E-post
vard.omsorg@ludvika.se

Organisationsnr
212000-2270

Postadress
771 82 Ludvika

Besöksadress
Biskopsvägen 10
771 51 Ludvika

Telefon
0240-860 00

Fax
0240-868 99

Bankgiro
467-5088

PlusGiro
12 45 30-7

DELEGATIONSBESLUT
Sida
1(2)

Datum
2018-04-25 Von 2018/7

Vård- och omsorgsnämnden

Redovisning av delegationsbeslut

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten. 

Ärendebeskrivning

1. Arbetsutskottet 
AU 2018-04-11

2. Biståndsbeslut
- Februari 

- Mars 

3. Förvaltningschef
Kurser
- BPSD – registret

- Kom och fika

- Med sikte på framtiden – ny spännande möjligheter till 
kommunikationsstöd

- Ledarskapets balansakt

- Fördjupning sel & appliceringskunskap

- GDPR i VoO och TSS

- Digital delaktighet Vad händer i Dalarna

4. Områdeschef 
- Arbetsmiljöansvar

- Förordnande

5. Områdeschefer och enhetschefer
- Ledighetsansökan

- enskild angelägenhet

- tjänstledighet

- fackligt/politiskt förtroendeuppdrag

- önskad sysselsättningsgrad 
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Ludvika kommun
Datum
2018-04-25

     

Von 2018/7
Sida
2(2)

6. Övriga
Utlämnande av HSL journal

7. Anställningsavtal 
- 273 stycken.

8. Fonder
-
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Ludvika kommun
Hemsida
www.ludvika.se

E-post
vard.omsorg@ludvika.se

Organisationsnr
212000-2270

Postadress
771 82 Ludvika

Besöksadress
Biskopsvägen 10
771 51 Ludvika

Telefon
0240-860 00

Fax
0240-868 99

Bankgiro
467-5088

PlusGiro
12 45 30-7

Redovisning av meddelanden
Sida
1(2)

Datum
 2018-04-25 Von 2018/6 

Vård- och omsorgsnämnden

Redovisning av meddelanden

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelandena.

A) Von 2018/68
     Kommunal plan för avfallsförebyggande och hantering 2018-2022

B) Von 2018/87 
     Patientnämnden 2018-02-06 § 1-23

C) Von 2018/ 
     Kommunala handikapprådet 2018-03-15

D) Von 2018/91
     § 40 Kommun Styrelsen 2018-03-13 Redovisning av kommunens resultat i 
     Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) 2017 

E) Von 2018/ 2
     Redovisning självskattning av basala hygienrutiner

F) Von 2017/2
    Rapportering av kommunstyrelsen av målaktiviteter, uppföljningstillfälle 4, år 
    2017.

G) Von 2018/12
     Personliga ombud, Verksamhetsberättelse 2017.

H) Von 2018/78
     Skrivelse angående löner - chefer äldreomsorg.
I) Von 2018/23
    IVO – Beslut från IVO.

J) Von 2018/76
    Fråga från sjuksköterska, samt svar på frågorna.

K) Von 2017/63
    § 45 Beslut KF 2018-03-26 Nämndernas verksamhetsplaner 2018

L) Von 2017/62
    § 58 Kommunfullmäktige, ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden.
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Ludvika kommun
Datum      

Von 2018/6 
Sida
2(2)

M) Von 2018/102 
      Yttrande om ansökan om förlängt kommunalt bidrag för löne-
      bidragsanställning

N) Von 2018/50
     Hjälpmedelsnämnden 2018-03-22 § 12- 17
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida

1(2)
Sammanträdesdatum

2018-03-15

Kommunala Handikapprådet

Plats och tid Sessionssalen Stadshuset kl. 15:00 

Beslutande ledamöter Åsa Bergkvist (S)
Monika Utter (MP)
Peter Cyrillus (S)
Gun Andersson (C)
Nadja Eriksson (C)
Ivan Eriksson (S)
Gunnar Andersson (AFASI)
Sven-Arne Andersson (HRF)
Kjell Bohman (Astma o Allergiföreningen)
Christina Johansson Linder (FMLS)
Ann-Britt Hedman (Parkinsonföreningen)
Laila Lindqvist (Reumatiker)
Seppo Timonen (STROKE-föreningen)

Övriga närvarande Tjänstemän
Åsa Engberg, sekreterare

Övriga
Sussie Sakofall, Unika Ludvika

Underskrifter

Sekreterare Paragrafer § 1-7
Åsa Engberg

Ordförande
Åsa Bergkvist

Justerande
Ann-Britt Hedman

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunala Handikapprådet

Sammanträdesdatum 2018-03-15 Paragrafer § 1-7

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Protokollet förvaras på vård- och omsorgsförvaltningens kansli

Underskrift
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida

2(3)
Sammanträdesdatum

2018-03-15

Kommunala Handikapprådet

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ej närvarande Berndt Ekström (M)
Lars Handegard (V)
Sven-Erik Källman (S)
Nall Anneli Bringås (V)
Rose-Marie Gylling (BOP)
Rigmor Andersson (M)
Hans Esselöv (V)
Bert Broman (M)
Britt Pedersen (S)
Kerstin Frost Erkers (S)
Jan Larsson (V)
Jan Karlsson (C) Inger Markström (DHR)
Maj-Britt Andersson (DHR)
Birgit Ståbi (FUB)
Jenny Petterson (FUB)
Vakant (HL)
Anna Romuk-Wodoracki (Astma o Allergiföreningen)
Agneta Pettersson (FMLS)
Siv Kvastegård (SRF)
Linda Siggman (SRF)
Lennart Paalo (RTP)
Monica Löfstrandh (Västerbergslagens demensförening)
Annika Wallenstein (Västerbergslagens demensförening)
Eva Blomberg (STROKE-föreningen)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida

3(3)
Sammanträdesdatum

2018-03-15

Kommunala Handikapprådet

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ärendelista

1. Upprop
§ 1 2. Val av justerare 4
§ 2 3. Godkännande av dagordning 5
§ 3 4. KHR protokoll 2017-11-30 § 26-

34
2018/56 6

§ 4 5. Besök från Unika Ludvika 7
§ 5 6. Information från Afasiföreningen 8
§ 6 7. Information från nämnderna 9
§ 7 8. Övriga frågor 10
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-03-15

Kommunala Handikapprådet

§ 1

Val av justerare

Beslut
Kommunala handikapprådet utser Ann- Britt Hedman till justerare av dagens 
protokoll

______
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-03-15

Kommunala Handikapprådet

§ 2

Godkännande av dagordningen

Beslut
Kommunala handikapprådet godkänner dagordningen.

______
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-03-15

Kommunala Handikapprådet

§ 3 Dnr 2018/56

KHR protokoll 2017-11-30 

Beslut
Kommunala handikapprådet godkänner protokollet och lägger det till 
handlingarna.

______
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-03-15

Kommunala Handikapprådet

§ 4

Unika Ludvika

Kommunala handikapprådet har besök av Susan Sakofall som jobbar som 
centrumutvecklare för Unika Ludvika.
Unika Ludvika kom till tack vare Köpmannaföreningen. 
Köpmännen, fastighetsägarna, krögare och kommunen gick samman för att 
utveckla centrum och driva olika aktiviteter för att få en levande stadskärna.
Soltrappan är ett resultat av samarbete mellan köpmännen, fastighetsägare och 
kommunen m.fl.
Som centrumutvecklare är Susan ute och träffar kommuninnevånare för att få 
veta vad som behövs för att staden ska vara tillgänglig för alla.
Hon samtalar med företagarna som äger affärerna för att förmedla kunskap om 
hur man kan tänka för att alla ska kunna röra sig i centrum.
Det är ett flertal aktörer som går runt och tittar på problemen för att kunna 
hitta bra lösningar, bland annat att det som ska står utanför affärer och 
restauranger ska stå vid väggen, och inte ute på trottoarerna eller ute på gågatan.
Susan berättar även att Ludvika stad jobbar mot att bli certifierade enligt Purple 
Flag det handlar om att skapa en trygg och samtidigt levande stad inte bara 
dagtid utan även efter klockan 17, oavsett om man väljer afterwork, utekväll 
eller bara en skön kvällspromenad längs butiksgator eller stadens parker. Den 
lila flaggan blir symbolen för en säker, trygg och attraktiv stad som håller en 
hög och trygg kvalitet, kvälls- som nattetid. Flaggan blir med andra ord ett 
värdefullt komplement till stadens marknadsföring och varumärkesbyggande. 
Att skapa en ekonomisk och attraktiv ort, stad eller stadskärna med ett 
variationsrikt utbud av unika aktiviteter efter mörkrets inbrott för alla är lättare 
sagt än gjort! Det kräver ett nära samarbete och framförallt förståelse för olika 
aktörers intressen och behov.
Ludvika kommun har som mål att försöka vinna tävlingen: Vinna tävlingen 
årets stadskärna 2019 – där man jobbar kommunen, fastighetsägare och 
företagare jobbar tillsammans för att vår stadskärna ska bli attraktiv för alla som 
verkar i staden, men särskilt fokus på barnfamiljer och unga. 
Familjetorget är för tillfället stängt på grund av vandalisering.
Det är många frågor om trottoarpratare, rökning, nedskräpning och 
parkeringar.
Om man vill komma i kontakt med Unika Ludvika så går det bra att maila: 
sussi@unikaludvika.se eller 0240-860 00 och begär Susan Sakofall.

______
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-03-15

Kommunala Handikapprådet

§ 5

Information från Afasiföreningen 

Beskrivning av ärendet
Gunnar Andersson som är ordförande från Afasiföreningen informerar om hur 
afasiföreningen arbetar.
Vad är afasi? Det är en samlingsbeteckning för skador som uppstår efter en 
hjärnskada, och som kan drabba människor i alla åldrar. Hjärnskadan kan 
uppstå efter en stroke, eller traumatisk skada, exempelvis trafikolyckor, 
idrottsskador eller gatuvåld. 
Afasi är en dold funktionsnedsättning, det tar lång tid att återhämta sig efter en 
skada. Under rehabiliteringen är logopederna viktiga, tyvärr så är det brist på 
logopeder.
Afasirummet på vuxenskolan har rönt stor uppmärksamhet. Där finns det 
möjlighet att använda en datorer och ta tillvara på det friska hos individen, och 
bygga på motivationen och delaktigheten i Lexia.
Träffpunkten, aktiviteter efter var och ens förmåga. Bland annat kortspel, 
matlagning, lyssnar på musik, tittar på film och fikar.
Hur kan man känna igen en stroke:
A – ansikte, be personen att le
K – kroppen, be personen att lyfta båda armarna
U – uttal, be personen att säga en enkel sammanhängande mening.
T – tid, tiden är viktig för att minska skadorna.
Om en person har problem med någon av dessa uppgifter – ring omgående 112 
och beskriv symtomen.
Mer information finns på www.afasi.se

______
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-03-15

Kommunala Handikapprådet

§ 6

Information från nämnderna 

Social- och utbildningsförvaltningen
Peter Cyrillius och Gun Andersson informerar om att det är 1500 barn i 
förskoleverksamheten i Ludvika kommun, det är fortfarande brist på lokaler, 
förvaltningen söker lokaler och när det finns lokaler saknas det personal, det är 
en svår situation. Kvinno- och tjejjouren fick föreningsbidrag på 50 000 kr. 
Samarbete mellan kommun och landsting i ett pilotprojekt., övergripande 
barnhälsoteam där man arbetar över gränserna för barn och ungas bästa, och 
som bygger på samtycke från föräldrar. Det är ett pilotprojekt. Antalet barn 
med funktions hinder ökar.

Kultur- och fritidsförvaltningen
Nadja Eriksson vill meddela att vi ska gå in på kommunens hemsida och där gå 
in under fliken: Uppleva och göra, välja Fritid för funktionshindrade, där det 
finns mycket olika aktiviteter för personer med funktionsnedsättning. 

Landstinget
Ivan Eriksson och Monika Utter informerar om att det är en tema kväll på 
Församlingsgården kl 18 den 17 april – Sjuk, var får jag hjälp? Det kommer att 
vara med en hel del olika yrkesgrupper som kommer att vara med och 
informera om vad man kan få för hjälp om man blir sjuk
Min Vård – den digitala vårdcentralen, det är bara din egen VC som kommer åt 
dina journaler.
Mobila teamet ett pilotprojekt som startar i maj- juni, samarbete Ludvika och 
Smedjebacken, ett team som ska åka till de som inte kan komma till sin VC. 
Engelbrekts vårdcentral har fått en bättre patientsituation.

Vård- och omsorgsnämnden
Åsa Bergkvist och Monika Utter informerar om att mycket arbete handlar om 
att fördela budgeten på 572 miljoner kronor inom hela verksamheten. Det har 
gjorts två brukarundersökningar en för äldre och en för de med funktions-
nedsättning som nämnden fått tagit del av. Resultaten bifogas protokollet.
Vård- och omsorgsnämnden har ett lugnare klimat på grund av att ekonomin är 
i balans. 

______
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-03-15

Kommunala Handikapprådet

§ 7

Övriga frågor
Dyslexiföreningen informerar om en föreläsning i Falun, och om att det finns 
möjlighet att barn kan få en dyslexiutredning utan att vänta på landstinget. 
Vid förändring av ledamöter till Kommunala handikapprådet ska det anmälas 
skriftligt till förvaltningssekreterare Åsa Engberg.
En revidering av reglementet är på gång. 
Nästa råd är den 24 maj och beredningen är den 20 april

Ordförande tackar för idag och avslutar rådet.

______
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Ludvika kommun 

Hemsida 
www.ludvika.se 

E-post 
vard.omsorg@ludvika.se 

Organisationsnr 
212000-2270 

Postadress 
771 82 Ludvika 

Besöksadress 
Biskopsvägen 10 
771 51 Ludvika 

Telefon 
0240-860 00 

Fax 
0240-868 99 

Bankgiro 
467-5088 

 

 

Vård- och omsorgsförvaltningen 
Maj-Britt Bertholdsson 

 
Sida 
1(2) 

Datum 
2018-01-02 

 
Von 2018/2 

 
 

 
 

Redovisning av riskfaktorer för vårdrelaterad 
infektion, fall utan skador och delegeringar år 2017 
inom vård- och omsorgsförvaltningen 
Mätning/statistik av riskfaktorer för vårdrelaterade infektioner sker som ett led 
i att förebygga vårdskador, mätning sker 4ggr /år 
Risken för att vårdskador ska uppkomma ska minimeras. 
Vårdskador, som infektioner m.m, kan uppkomma då patienterna är 
kateterbärare, har bensår/sår, matas med sond. 

Urinvägsinfektion (UVI)         Vecka 8 (21) 35 (49) 
 
 

 

 

 

Kateter          Vecka 8 (21) 35 (49) 
  
  
 
 

Sår         Vecka 8 (21) 35 (49) 
  
  
 
 
 

Lunginflammation   
Antal patienter med lunginflammation 

 

Sondmatning  
Antal patienter med sondmatning 
 

 

Antal 
1 (3) 5 (-) 

Diagnos 
med u-
odling 
1 (0) 2 (2) 

Diagnos 
med u-sticka 
 
1 (3) 3 (2)  

Antal 
antibiotika-
behandlade  
1 (3) 5 (2) 

Esbl  
2 (3) 6 (-) 

Mrsa 
- (-) - (-) 

Totala antalet vårdtagare 
med kvarliggande kateter 
(KAD) 
48 (31) 10 (69) 

Totalt antalet vårdtagare 
med suprapubiskateter 
 
 0 (2) 2 (3) 

Antal trycksår 
8 (10) 3 (11) 

Antal antibiotika-
behandlade 
1 (2) 0 (1) 

Är sårodling 
tagen  
0 (3) 1 (1) 

Bensår 
2 (10) 2 (16) 

Antal antibiotika-
behandlade 
3 (3) 2 (2) 

Är sårodling 
tagen 
0 (2) 2 (1) 

8 21 35 49 

2 1 - 1 

8 21 35 49 

0 1 - 1 
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Ludvika kommun 
Datum 
2018-01-02 

      
Von 2018/2 

Sida 
2(2) 

 

 

Syrgasbehandling    
Antal patienter med syrgasbehandling  
 

Colostomi     
Antal patienter med colostomi 

  

Urostomi     
Antal patienter med urostomi 

 

Diarré     
- förorsakad av virus eller bakterie       

Antal patienter med diarré: 

Har prov tagits: 1, provet visade på clostridium 
Har personal smittats 

 

Fall utan skador 
Antal patienter som ramlat utan skador: kan ej redovisas då masen ej fått in fullständiga uppgifter. 
 

 Delegeringar 
Antal delegeringar: ca 500stycken 
 

 
 

 

 

 

 

8 21 35 49 

2 2 - 2 

8 21 35 49 

3 2 - 3 

8 21 35 49 

1 1 - 1 

8 21 35 49 

1 0 - - 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
1(2) 

2018-03-13 
 
 

  
 
 

§ 41  Dnr 2018/51 

 

Rapportering till kommunstyrelsen av målaktiviteter, 
uppföljningstillfälle 4, år 2017 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner periodens rapportering.  

Beskrivning av ärendet 
Tre gånger under pågående verksamhetsår ska förvaltningarna rapportera till 
kommunstyrelsen hur det går med arbetet med de övergripande 
verksamhetsmålen och med ekonomin. Därtill ska en fjärde rapportering göras 
omedelbart efter årets slut för enbart målaktiviteterna, för att tidigt 
nästkommande år kunna utvärdera förvaltningarnas målarbete inför eventuella 
justeringar av det årets planerade målaktiviteter och verksamhetsplaner. 

Denna rapportering avser graden av genomförande av förvaltningarnas mål-
aktiviteter under 2017. Rapporteringen görs främst för att kunna utvärdera 
förvaltningarnas målarbete 2017 inför eventuella justeringar av 2018 års 
målaktiviteter och verksamhetsplaner. 

Under året genomfördes 112 av förvaltningarnas 139 målaktiviteter enligt plan 
(81 procent). Störst andel genomförda aktiviteter finns för verksamhetsmålet 
En av landets bästa skolkommuner (88 procent). Bland förvaltningarna är andelen 
störst för stöd- och styrningsförvaltningen (89 procent). 

Totalt genomförde förvaltningarna 122 av 139 målaktiviteter antingen till fullo 
eller i viss utsträckning (88 procent). 

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 27 februari 2018 och beslutade enligt 
förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
1. Arbetsutskottets protokoll från 27 februari 2018 § 26. 
2. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 7 februari 2018. 
3. Kommunorganisationens samlade rapportering av målaktiviteter, 

uppföljningstillfälle 4 år 2017. 
4. Kultur- och fritidsförvaltningens rapportering av målaktiviteter, 

uppföljningstillfälle 4 år 2017. 
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2(2) 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

5. Räddningstjänsten Västerbergslagens rapportering av målaktiviteter, 
uppföljningstillfälle 4 år 2017. 

6. Samhällsbyggnadsförvaltningens rapportering av målaktiviteter, 
uppföljningstillfälle 4 år 2017. 

7. Social- och utbildningsförvaltningens rapportering av målaktiviteter, 
uppföljningstillfälle 4 år 2017. 

8. Stöd- och styrningsförvaltningens rapportering av målaktiviteter, 
uppföljningstillfälle 4 år 2017. 

9. Vård- och omsorgsförvaltningens rapportering av målaktiviteter, 
uppföljningstillfälle 4 år 2017. 

10. Förvaltningarnas rapportering av varje enskild målaktivitet, 
uppföljningstillfälle 4 år 2017. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunchef 
Samtliga förvaltningar för kännedom 
Verksamhetscontrollern 
Ekonomienheten 
Akt 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
1(2) 

2018-03-26 
 
 

  
 
 

§ 34  Dnr 2018/61 

 

Nämndernas verksamhetsplaner 2018 

Beslut 
1. Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2018, daterad 9 oktober 2017. 

2. Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan 2018, daterad 
6 februari 2018. 

3. Räddningsnämnden Västerbergslagens verksamhetsplan 2018, daterad 
26 juni 2017. 

4. Myndighetsnämnden miljö och byggs verksamhetsplan 2018, daterad 
6 februari 2018. 

5. Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan 2018, daterad 
6 februari 2018. 

6. Social- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2018, daterad 
13 februari 2018. 

7. Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan 2018, daterad 
17 augusti 2017. 

8. Västerbergslagens kulturskolenämnds verksamhetsplan 2018, daterad 
31 maj 2017. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att fullmäktige fastställer nämndernas 
verksamhetsplaner för 2018. 

Verksamhetsplaneringen är kommunens styrprocess för att organisationen ska 
närma sig den vision och nå de övergripande mål som fullmäktige har fastställt. 

Som underlag i planeringen av verksamhetsår 2018 lämnades i juli 2017 
nämndernas verksamhetsplaner för 2018. 

Verksamhetsplaneringen ger en möjlighet för nämnderna att vid det nya 
verksamhetsårets början föreslå justeringar av sina planer utifrån ny 
information. 

Kultur- och fritidsnämnden, myndighetsnämnden miljö och bygg, 
samhällsbyggnadsnämnden samt social- och utbildningsnämnden har utnyttjat 
möjligheten att justera sina verksamhetsplaner för 2018. Övriga nämnders 
planer är oförändrade. 
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2(2) 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 27 februari 2018 och beslutade enligt 
förvaltningens förslag.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 13 mars 2018 och beslutade enligt 
arbetsutskottets förslag.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 19 februari 

2018. 
2. Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2018, daterad 9 oktober 2017. 
3. Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan 2018, daterad 6 februari 

2018. 
4. Räddningsnämnden Västerbergslagens verksamhetsplan 2018, daterad 26 

juni 2017. 
5. Myndighetsnämnden miljö och byggs verksamhetsplan 2018, daterad 6 

februari 2018. 
6. Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan 2018, daterad 6 februari 

2018. 
7. Social- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2018, daterad 13 

februari 2018. 
8. Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan 2018, daterad 17 augusti 

2017. 
9. Västerbergslagens kulturskolenämnds verksamhetsplan 2018, daterad 31 

maj 2017. 

Tidigare beslut i ärendet 
Kommunstyrelsen den 13 mars 2018 § 43.  
Arbetsutskottet den 27 februari 2018 § 29. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Samtliga nämnder och förvaltningar för kännedom 
Kommunchefen för kännedom 
Verksamhetscontrollern för kännedom 
Ekonomienheten för kännedom 
Akten 
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Vård- och omsorgsförvaltningen 
Maj- Britt Bertholdsson 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2018-01-02 

Diarienummer 
Von  2018/ 2 

  
  

 
 
 

Vård- och omsorgsnämnden 

Redovisning självskattning av basala hygienrutiner 

Sammanfattning 
En självskattning av basala hygienrutiner görs slumpvis utvalda arbetsmoment v 
8, v 21, v 35 och v 49. 
Dessa skattningar görs i samband med att vårdrelaterade infektioner mäts. 

Beskrivning av ärendet 
Under den självskattning som görs väljs skilda arbetsmoment ut, ex. omvårdnad 
av en person, hjälp med toalettbesök m.m.  
Det noteras om handsprit används före vårdtagararbetet, om handsprit används 
efter arbetet. 
Om det har använts handskar och plastförkläde vid arbetet med patienten.  
Samt om man haft en kortärmad tröja, varit utan ringar och haft kortklippta 
naglar utan nagellack. 
Notering görs om man varit utan armband och klocka, samt om man haft håret 
uppsatt. Om piercing funnits och om huvudbonad funnit om den varit uppsatt.  
 
Slutsats 
Det kan ses en förbättring av att man som personal använder handsprit före 
arbetet med vårdtagaren. Det finns fortfarande viss personal som tyvärr inte 
använder sig av detta.  
Vi har även problem med att personalen har ringar, naglar med nagellack och 
en icke uppsatt huvudbonad.  
Att ha kortärmad arbetsdräkt är ett måste det ifrågasätts dock av viss 
personalgrupp.  
Under år 2018 kommer det att ske en fortsättning av självskattning av basala 
hygienrutiner.  

Maj-Britt Bertholdsson  
Medicinskt ansvarig sjuksköterska  

Bilagor 
Sammanställningen av alla inrapporterade riskfaktorer 
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Vård- och omsorgsförvaltningen 
 

YTTRANDE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2018-04-05 

Diarienummer 
VON  2018/102 

Ert datum 
2018-03-15 

 
 

 
 Kommunstyrelsens förvaltning 

Ekonomienheten 

 

Yttrande om ansökan om förlängt kommunalt bidrag 
för lönebidragsanställning 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår att ansökan avslås med motiveringen att 
riktlinjerna för att ansöka om kommunalt bidrag för lönebidragsanställning inte har 
följts. 

Beskrivning av ärendet 
Ekonomienheten har begärt yttrande om Handikappades Samorganisation 
(HSO) förlängning av bidrag för lönebidragsanställning. Enligt riktlinjerna för 
att söka kommunalt bidrag för lönebidragsanställning ska ansökan inkomma 
innan anställningen påbörjas/innan föregående tidsperiods utgång.  

I de handlingar som ekonomienheten översänt för yttrande finns en ansökan 
för perioden 1 juni 2017 till och med 31 maj 2018 som inkom till Ludvika 
kommun 15 mars 2018.  

Förvaltningens synpunkter 
Eftersom ansökan inte inkommit före föregående tidsperiods utgång föreslår 
förvaltningen att avslå ansökan med motiveringen att riktlinjerna för att söka 
kommunalt bidrag för förlängning av lönebidragsanställning inte följts.  

 

Margareta Karlsson 
Förvaltningschef  

Delegationsbeslut enligt Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning 5.14 
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PROTOKOLLSUTDRAG 
Hjälpmedelsnämnden Dalarna 

 

Hjälpmedel Dalarna Sammanträde 2018-03-22   Sida 1 (1) 
      
      

 
 

 

   
Utdrag exp 2018-04-04 till 1. - Vid protokollet : 

Piret Ögren 

Bestyrkes i tjänsten  

Piret Ögren 

 
 

Inledning och protokollsjustering 

§ 12 Justering av närvarolistan 

Hjälpmedelsnämnden Dalarnas beslut 

1. Närvarolistan fastställs. 

Inga representanter närvarande: 

Borlänge kommun: 
Ledamot Anita Nordström (S), har anmält förhinder 
Ersättare Sören Hellberg (C), har anmält förhinder 

Vansbro Kommun: 
Ledamot Annika Simm-Eriksson (C), har anmält förhinder 
Ersättare  Monica Ericsson (S) 
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PROTOKOLLSUTDRAG 
Hjälpmedelsnämnden Dalarna 

 

Hjälpmedel Dalarna Sammanträde 2018-03-22   Sida 1 (1) 
      
      

 
 

 

   
Utdrag exp 2018-04-04 till 1. - Vid protokollet : 

Piret Ögren 

Bestyrkes i tjänsten  

Piret Ögren 

 
 

Inledning och protokollsjustering 

§ 13 Godkännande av dagordning 

Hjälpmedelsnämnden Dalarnas beslut 

1. Godkännande av föreliggande dagordning. 
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PROTOKOLLSUTDRAG 
Hjälpmedelsnämnden Dalarna 

 

Hjälpmedel Dalarna Sammanträde 2018-03-22   Sida 1 (1) 
      
      

 
 

 

   
Utdrag exp 2018-04-04 till 1. - Vid protokollet : 

Piret Ögren 

Bestyrkes i tjänsten  

Piret Ögren 

 
 

Inledning och protokollsjustering 

§ 14 Protokollsjustering 

Hjälpmedelsnämnden Dalarnas beslut 

1. Susanne Berger utses att efter ordföranden justera protokollet. 
Justeringen ska vara klar senast 14 dagar efter sammanträdet. 

Hjälpmedelsnämndens protokoll ska tillkännages på varje samverkande 
kommuns webbaserade anslagstavla senast två dagar efter att protokollet 
justerats, enligt 8 kap.12 § och 9 kap. 32 § KL. Anslagstiden ska vara tre 
veckor - kopia av protokollet med "anslagssida" e-postas till kommunernas 
officiella e-postadresser. 
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PROTOKOLLSUTDRAG 
Hjälpmedelsnämnden Dalarna 

 

Hjälpmedel Dalarna Sammanträde 2018-03-22   Sida 1 (3) 
      
      

 
 

 

   
Utdrag exp 2018-04-04 till 1. - Vid protokollet : 

Piret Ögren 

Bestyrkes i tjänsten  

Piret Ögren 

 
 

Informations- och anmälningsärenden 

§ 15 Information 

Hjälpmedelsnämnden Dalarnas beslut 

1. Informationen antecknas till protokollet. 

Information lämnas om: 
A) Enkätsvar angående patientavgifter för hjälpmedel i Uppsala- 
Örebroregionen 

Gunilla Lillhager informerar. 
Diskussion och redovisning av patientavgifter för hjälpmedel i Uppsala-
Örebroregionen. Avgifterna varierar mycket mellan landstingen/regionerna. 
Gunilla tar på sig uppgiften att ta fram olika alternativ för patientavgifter i 
Dalarnas län. Förslaget ska resoneras i hjälpmedelsnämnden och i senare 
skede presenteras i landstingsfullmäktige. 
 Bilaga §15 A) 
I Dalarna är främst avgifter för CPAP-er högre än kringliggande 
landsting/regioner, för övriga hjälpmedel ligger vi någonstans i mitten. 
 
B) Samtal kring hjälpmedelsnämndens framtid med tanke på 
regionbildningen, nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård mm. 
Diskussioner om: 
- Avtal för Hjälpmedelsnämnden Dalarna  
Avtalet är skrivet ur landstingsperspektiv och behöver omskrivas efter 
regionbildning för att vara juridiskt hållbart. Ordförande har tagit upp frågan 
på regionberedningsgruppen. 
 Bilaga §15 B)a) 
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Landstinget Dalarna Protokollsutdrag 

 Hjälpmedelsnämnden Dalarna 
 

Hjälpmedel Dalarna 2018-03-22    Sida 2 (3) 
 

 

- Förtroendevalda ledamöter i hjälpmedelsnämnden behöver ha en 
förankring till motsvarande nämnder i kommunerna så att information från 
nämnden sprids vidare till berörda.  
Laget runt: Hur ser förankringen och informationsflödet ut i kommunerna? 
Sammanfattning: Hjälpmedelsnämndens ledamöter med centrala positioner 
i kommunerna har lättare att få ut informationen. Det är viktigt att högsta 
tjänstemännen har informationen och verkställer beslut som är tagna i 
nämnden. Medlemsrådets medlemmar har också en uppgift att informera i 
kommunerna. Önskemål från nämnden: Anteckningar från medlemsrådet 
och beredningsgruppen ska skickas till nämnden. 
 
Förankringen på landstinget: Förvaltningschefen informerar om 
verksamheten på landstingets ledningsgrupp och på Hälso- och 
sjukvårdsnämnden. 
 
- Upphandlingar 
Nämndens ledamöter ska informera i kommunerna om gemensamma 
upphandlingar som sker i LD Hjälpmedels regi. Information och påminnelse 
om det samverkansavtal som finns gällande upphandlingar av hjälpmedel i 
Dalarna skickades ut till alla upphandlingsansvariga i Dalarnas kommuner 
den 2018-02-14, se bifogat brev och upphandlingsplan.  
Önskemål från nämnden: Specifika protokoll från hjälpmedelsnämnden 
som berör upphandlingar ska skickas även till kommunernas upphandlings-
enheter. 

Bilaga §15 B)b) 
Bilaga §15 B)c) 

 
- Diskussion om digital delaktighet i samhället. Digitala lösningar ska vara 
användarvänliga och anpassade till målgruppen. 
Förslag: Kommunikation, larm, omgivningskontroll och kognition (KLOK)- 
teamet bjuds in till nästa nämndsmöte den 17 maj för att informera om hur 
LD Hjälpmedel bl.a. arbetar med installering av appar och förskrivning. 
 
- En ny lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård trädde i kraft den 1 januari 2018. 
Arbetsgruppen sluten hälso- och sjukvård (SUS) och länsnätverket 
förvaltningschefer inom hälsa och välfärd har tagit fram en riktlinje för all 
samverkan vid in- och utskrivning av patienter i slutenvården i Dalarnas län 
(giltig fr.o.m. 2018-01-08). 
Överenskommelsen ”Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i Dalarnas 
län” behöver revideras och harmoniseras med denna riktlinje. 
Länsnätverket för förvaltningschefer utser arbetsgrupp. Revideringsarbetet 
är inte påbörjat. Ordförande ska kontakta hälso- och sjukvårdsdirektören för 
att ta upp frågan om revidering.  
Vårdsamverkan måste bli mycket bättre för att patienterna inte ska drabbas 
negativt.  
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Landstinget Dalarna Protokollsutdrag 

 Hjälpmedelsnämnden Dalarna 
 

Hjälpmedel Dalarna 2018-03-22    Sida 3 (3) 
 

 

 
C) Funktionshinderkonferens den 24-25 maj 2018 i Båstad 

Gunilla Lillhager informerar. 
Boka in datumet 24-25 maj, konferensen är riktat mot politiker och temat är 
e-hälsa.  
 
 
 
Övrigt:  
Avtackning av förvaltningschef Gunilla Lillhager som går i pension den  
30 april. Hennes efterträdare, Helena Strandberg, börjar den 1 april. 
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Sammanställning  

Patienters avgifter för hjälpmedel Uppsala-Örebroregionen 

Januari 2018 
 

 

K = ansvar för kommun 

 

 

 

 
Län 

 
Utprovningsavgift/hjälpmedelsavgift 

 
 

Apap/ 
Cpap 

Övr 
pers 
med 
hjälpm 

Kom Kogn Förflyttning Beh/tr Skor Cyklar Tens Hygien Syn  Hörapparat Övr hör 

Dalarna 
 

 150 150 150 150 150 0   150 150  500/happ 150 

Gävleborg 
 

 100 100 100 100 
elrullstol 

 100    100  1500 för 
bägge 
inom ett år 

100 

Sörmland     k     k   850  

Uppsala    300(+150+150 
för flera) 

k k     k 300 
(+150+150 
för flera) 

 300 för 
bägge 
inom ett år 

300(+150+150 
för flera) 

Värmland    k k     k     

Västmanland             700/happ  

Örebro               
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Län 
 

 
Engångsavgift 

 

 
 

Apap/Cpap Övr pers 
med hjälpm 

Kom Kogn Förflyttning  Skor Cyklar Tens Hygien Syn Övr syn Hörapparat Övr 
hör 

Dalarna 
 

      400/800 Kan 
köpas 

      

Gävleborg 
 

      200/800        

Sörmland    Appar 
300 

  400/900 Tandem 
3500 

   600 cctv 
200 
term 

  

Uppsala  Under 
2000 kr 
20% av 
värdet 

Under 2000 
kr 20% av 
värdet 

            

Värmland Under 
2000 /20% 
av värdet. 
Betalar 
själv förbr 

Under 
2000/20% 
av värdet. 
Betalar själv 
förbr 

0 0 Elrullstol 
20%av 
värdet 

 400/800 
övr 
200/hjm 

   20%av 
värdet 
0 värde 
under 
500 

   

Västmanland 500  Talflyt 
1000 
Högtalande 
tel 500 

 Rollator nr 
2: 500 
 

 400/800 Trehjulig 
1000 b 
vid köp 
Tandem 
F b 5000 

Avgiftsfritt 
6 mån 
därefter 
utköp 
1250 

 Talande 
gps 
1000 

   

Örebro  Komprstr 
kl2 170/str 
armstrumpa 
0 kr 

  Rollator 
250 

 300/600 3500       
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Län 

 
Hyresavgifter 

 

 
 

Apap/Cpap Övr pers 
med 
hjälpm 

Kom Kognition Förflyttning inko Skor Cyklar Tens  Syn Övr 
syn 

 Övr hör 

Dalarna 
 

150/m       3 alt 15% av 
basbelopp/å 

      

Gävleborg 
 

              

Sörmland 100/m   Dator 600/å 
Kalender/planeringssys 
100/å. värde över 
2000 400/å 

Elstol 
600/å 

  Trehjuling 
400/å b 
600/å v 

100/m   Daisy 
ur 
100/å 
ur 
värd 
över 
2000 
400/å 

 Högtalande 
telefoner 
300/å 

Uppsala                

Värmland Över 
2000kr/600/å 
Förbrukning 
ingår 
 

Över 
2000/600/å 

        Linser 
mjuka 
500/å 
hårda 
1000/å 

   

Västmanland   Gpslarm 
200/å(eget 
boende) 
abonnemang 

           

Örebro 1200/å       Trehjul Barn 
500/tillf 

  Cctv 
140/m 
1-6. 
100/m 
fr å 7 
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Län 

 
Serviceavgift 

 

 Apap/Cpap Övr 
pers 
med 
hjälpm 

Kom Kogn Förflyttning Beh/tr Skor Cyklar Tens Hygien Syn Övr syn Hörapparat Övr hör 

Dalarna 
 

              

Gävleborg 
 

              

Sörmland               

Uppsala              100/tillfälle  

Värmland 600/å    Elstol 
600/å 

      Cctv, 
daisy 
Datoranp 
600/å 

 Text o bild 
kommunikation 
600/å 

Västmanland               

Örebro               
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Län 

 
Besöksavgift/ högkostnadsskydd 

 

 
 

Besök  Högkostnadsskydd 
för hjälpmedel 

 Transport 
kostnad 

         

Dalarna 
 

150/besök 
ej barn och 
unga under 
20 år eller 
85+ 

 nej            

Gävleborg 
 

200/besök 
 

 nej            

Sörmland 400/besök 
Ej barn o 
unga under 
19 år 

 nej  500 inom 
Sörmland 

         

Uppsala  0  1100 egenavgifter 
hjälpmedel 
2600 samordnat 
frikort sjukvård, 
sjukresor, 
hjälpmedel 

           

Värmland 200  1100            

Västmanland 140 
synenheten 
20-85år vid 
kartläggning 

 nej            

Örebro 100/besök 
ej barn och 
ungd under 
25 eller 85+ 

   200 för 6 
leveranser 
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Sammanställt av Specialitetsråd funktionshinder genom Gunilla Lillhager 180306 

 
Län 

 
Hjälpmedelsområden inom regionerna/landstingen 

 
 

Synhjälpmedel Hörselhjälpmedel Ortopedteknik Cyklar Andningshjälpmedel Kognitiva 
hjälpmedel 

Elrullstolar Kommunikations 
hjälpmedel 

Taklyftshjälpmedel 

Dalarna 
 

x x x entreprenad x x x x x x 

Gävleborg X syncentral X hörcentral X entreprenad x x x x x  

Sörmland x X hörapparater 
av önh 

X entreprenad x x x X barn   

Uppsala  x x    barn och 
unga 
under 21 

   

Värmland X  
syncentral 
inom 
ögonsjukvård 

X hörselvård 
inom önh 

X entreprenad x x x x x  

Västmanland X synenhet 
inom hab 

X hörapparater 
av önh 

X entreprenad x  x x x x 

Örebro x x  x x x x x  
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     2013-08-29 
 
Avtal för Hjälpmedelsnämnden Dalarna 
 
Kommunerna i Dalarna; Avesta, Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemora, Leksand, 
Ludvika, Malung-Sälen, Mora, Orsa, Rättvik, Smedjebacken, Säter, Vansbro och 
Älvdalen samt Landstinget Dalarna har kommit överens om att från och med 2014-
01-01 inrätta en gemensam nämnd, kallad Hjälpmedelsnämnden Dalarna för att 
samverka kring hjälpmedelsverksamheten för de som omfattas av dels 
kommunernas och dels landstinget Dalarnas ansvar enligt Hälso- och sjukvårdslagen 
(1982:763), (HSL). 
 
Landstinget Dalarna är värdkommun och Hjälpmedelsnämnden ingår i Landstinget 
Dalarnas organisation. Landstinget Dalarna är juridisk person för denna nämnd. 
 
§ 1 Syfte 
 
Syftet med Hjälpmedelsnämnden Dalarna är att de som omfattas av Hjälpmedels-
nämndens ansvar har tillgång till funktionella och säkra hjälpmedel och god service 
oavsett bostadsort och oavsett om det är kommun eller landstinget som är huvudman 
i det enskilda fallet. Dessutom skall samverkan kring hjälpmedelsfrågorna bidra till en 
rationell och kostnadseffektiv verksamhet ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. 
 
Den värdegrund som samverkan skall bygga på är att: 

• Vi utgår från patientens/brukarens behov 

• Vi samarbetar aktivt över organisations- och huvudmannagränser 

• Vi bemöter varandra med respekt och visar tillit 

• Vi lär av varandra och tar tillvara varandras kompetens 

§ 2 Uppdrag  
 
Hjälpmedelsnämnden ska enligt HSL erbjuda de personer som omfattas av 
kommunernas och landstingets ansvar; hjälpmedel, tillbehör, förbrukningsmaterial 
och därtill kopplade tjänster inom följande områden: 

• Behandling och träning 

• Förflyttning 

• Kommunikation, larm, omgivningskontroll och kognition  

• Kontinens 

• Personlig vård 

• Personlig Medicinsk Behandling 

Hjälpmedelsnämnden ska svara för omvärldsbevakning av hjälpmedelsfrågor och 
närliggande frågor av övergripande karaktär. 
Hjälpmedelsnämnden skall erbjuda länets kommuner och landstinget möjligheten att 
teckna separata avtal avseende utrustning som Hjälpmedelsnämnden inte ansvarar 
för.  
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Hjälpmedelsnämnden ansvarar för nedanstående; 
 

• Att utarbeta och besluta om regelverk/policy/riktlinjer för 
Hjälpmedelsnämndens verksamhet i länet. Vid avtalets ingående utgörs dessa 
av policy/regelverk/riktlinjer i Hjälpmedelsguiden, publicerad på landstingets 
hemsida 

• Allmän och riktad information 

• Vid behov lägga förslag till patient/brukaravgifter inom hjälpmedelsområdet 
som föreläggs respektive medlem för beslut 

• Definition och prissättning av tjänster och hjälpmedel 

• Utbildning/kompetensutveckling av förskrivare och övriga 

• Upphandling 

• Inköp, lagerhållning och distribution 

• Funktionsduglighet och säkerhet hos levererade hjälpmedel 

• Bevaka och följa gällande lagstiftning och säkerhetsföreskrifter inom området 

• Drift och utveckling av IT-stöd för hantering av hjälpmedel och tillhörande 
tjänster  

• Dalarnas Resurscenter för hjälpmedel 

• Samråd med brukarorganisationer 

• Initiera utvecklingsarbete som en följd av omvärldsförändringar 

• Utvärdering och uppföljning av hjälpmedelsverksamheten, dels ur ett 
brukarperspektiv, dels ur ett medlemsperspektiv så att verksamheten drivs 
ekonomiskt och rationellt 

• Representation i tjänstemannagrupper 

Hjälpmedelsnämnden samråder enligt nedanstående;  
 
Hjälpmedelsnämnden är ett samrådsorgan mellan parterna för gemensamma frågor 
med utgångspunkt utifrån Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Socialtjänstlagen (SOL) 
samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Förutom tidigare 
nämnda ansvarsområden ingår följande: 

• Hörsel 

• Ortopedteknik 

• Syn 

• Tolkservice 

I egenskap av samrådsorgan bereder Hjälpmedelsnämnden ärenden inför beslut i 
kommun respektive landsting. 
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Gemensamma grupper för ledning och styrning  
 
Politisk grupp  
 
Arbetsutskott  
 
Inom nämnden ska finnas ett arbetsutskott bestående av fem politiskt valda 
ledamöter, varav ordförande utgör en av dessa, samt fem ersättare som väljs av  
nämnden. Utskottet har till uppgift att bereda ärenden inför Hjälpmedelsnämndens 
sammanträden. 
 
Tjänstemannagrupper  
 
Beredningsgrupp Hjälpmedel 
 
Gruppen har i uppdrag att handlägga och bereda ärenden till nämnden samt att 
ansvara för omvärldsbevakning och information till berörda. 
Beredningsgruppen består av tjänstemän med chefsbefattning från kommuner och 
landsting.  
Beredningsgruppen ska sammanträda minst 4 ggr/år eller innan 
Hjälpmedelsnämnden sammanträder.  
LD Hjälpmedel är sammankallande. 
 
Medlemsråd  
 
Medlemsrådet är ett forum för:  

• Löpande hantering av praktiska frågor avseende riktlinjer, servicenivå, 
utbildningsbehov m.m. 

• Synpunkter och förslag som kan förbättra hjälpmedelsverksamheten  

Kommuner och landstinget väljer representanter till rådet. 
LD Hjälpmedel är sammankallande.  
 
Sortimentsgrupper 
 
Grupperna utarbetar på uppdrag av Beredningsgrupp Hjälpmedel förslag till riktlinjer 
och beskriver både hjälpmedel/produkter och ny teknik samt dess konsekvenser för 
hälso- och sjukvården. De säkrar att sortimentet på bästa möjliga sätt tillgodoser 
patienternas/brukarnas behov inom ramen för lagstiftning och ekonomi. Gruppernas 
arbete och sammansättning utformas så att det bidrar till att vi har ett väl fungerande 
hjälpmedelssortiment.  
LD Hjälpmedel utser representanter i samråd med Medlemsrådet. 
LD Hjälpmedel är sammankallande.  
 
Länshandikapprådet och Landstingets pensionärsråd 
 
Länshandikapprådet och Landstingets pensionärsråd är rådgivande organ och dess 
arbete syftar till att ge bra beslutsunderlag avseende hjälpmedelsområdet. 
LD Hjälpmedel ansvarar för att på länsnivå informera och föra dialog avseende 
hjälpmedelsfrågor. 
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§ 3 Administration 
 
Landstinget Dalarna har ansvar för att upprätthålla kanslifunktionen.  
 
§ 4 Ansvar för personal och egendom 
 
För den verksamhet som Hjälpmedelsnämnden ansvarar för ska Landstinget Dalarna 
äga all lös egendom. Landstinget Dalarna ska vara arbetsgivare för den personal 
som arbetar inom Hjälpmedelsnämndens verksamhetsområde.  
 
§ 5 Försäkringar 
 
Landstinget Dalarna tecknar och vidmakthåller erforderliga försäkringar för 
Hjälpmedelsnämndens verksamhet. 
 
§ 6 Ekonomi 
 
Förändringar i prissättningen beslutas av Hjälpmedelsnämnden och ekonomiska 
planeringsförutsättningar inför kommande budgetår meddelas kommunerna och 
landstinget senast den 31/3 varje år. Till samma datum informerar kommunerna och 
landstinget nämnden om eventuella verksamhetsförändringar som påverkar 
hjälpmedelsförsörjningen kommande verksamhetsår. 
  
Finansiering av LD Hjälpmedel sker dels via abonnemang, dels genom 
försäljning/uthyrning av hjälpmedel, tillbehör och förbrukningsmaterail samt 
försäljning av tjänster till kommunernas och landstingets verksamheter. 
Grundprincipen för all försäljning och uthyrning är att självkostnadspris ska gälla. 
 
Det årliga resultat som uppstår hos LD Hjälpmedel och som avser 
Hjälpmedelsnämnden ska efter beslut i Hjälpmedelsnämnden fördelas mellan 
respektive kommun och landstinget i proportion till nyttjandet av LD Hjälpmedel. I 
detta avseende räknas totalt fakturerat belopp som bas för beräkning av respektive 
parts andel. 
 
Understiger det årliga bokförda resultatet, positivt eller negativt, 1 % av 
budgetomslutningen (motsvarande ca 1,2 Mkr 2013) fördelas inget mellan parterna, 
utan beloppet kvarstår som en framtida regleringspost hos LD 
Hjälpmedel/Landstinget. Om regleringsposten är negativ ska en plan för 
återställande under max 3 år tas fram. Ianspråktagande av positiv regleringspost ska 
avse strategiska verksamhetsutvecklande insatser. Nämnden fattar årliga beslut om 
plan för återställande alternativt ianspråktagande. 
 
Om återbetalning/efterdebitering sker ska orsaken till detta analyseras och i 
möjligaste mån leda till justeringar i nästkommande års prissättning. Eftersom 
grunden för prissättningen utgörs av självkostnad skall prissättningen varje år 
utformas utifrån att intäkter och kostnader balanseras. 
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Inför varje nytt år kan priserna uppräknas utifrån Sveriges Kommuner och Landstings 
index ”Prisindex med kvalitetsjusterade löner för landsting” (LPIK). LPIK tas fram 
genom att priset för löner, material och tjänster samt köpt verksamhet viktas till ett 
genomsnittligt pris. Förändringen av index under 12-månadersperioden oktober t o m 
september närmast före det nya året ska användas som uppräkningsfaktor.  
 
Om nämnden upphör tar medlemmarna ett gemensamt ekonomiskt ansvar för 
omställningen/förändringen.  
 
Abonnemang 
 
Kommunerna och landstinget betalar ett fast abonnemang varje år under 
avtalsperioden. I årsabonnemanget ingår följande:  

• Kostnader för kanslifunktion 

• Bastjänster definierade i Tjänstekatalog, vid avtalets ingående benämnd 
”Samverkansavtal Tjänster och hjälpmedel år 2013 mellan kommunerna och 
LD Hjälpmedel” 

Kostnaderna för ovanstående fördelas mellan länets kommuner och landstinget 
utifrån totalt fakturerat belopp föregående år. 
  
Kostnaderna fördelas i nästa steg mellan länets kommuner i relation till antalet 
invånare i kommunen. Som avstämningstidpunkt gäller den 1 oktober året före det år 
som är aktuellt för debitering. 
 
Tilläggstjänster  
 
Kommunen och landstinget kan teckna tilläggsavtal kring tjänster som inte ingår i det 
fasta årsabonnemanget eller i köp/hyra av hjälpmedel. Dessa tjänster kan t ex avse 
service, underhåll och besiktning av hjälpmedel som ägs av kommunen eller 
landstinget och som inte ingår i den gemensamma hanteringen av hjälpmedel.  
 
§ 7 Externa utförare av hälso- och sjukvård 
 
Om kommunen eller landstinget tecknar avtal med extern utförare om att på 
kommunens/ landstingets uppdrag utföra hälso- och sjukvård där 
hjälpmedelsförsörjning ingår ska kommunen/landstinget genom avtal förpliktiga 
entreprenör att samverka med hjälpmedelsverksamheten under samma 
förutsättningar som för kommunala/landstings enheter. Om ett sådant avtal tecknas 
bör beskrivning av konsekvenserna samt uppföljning ske. Sådana förändringar 
anmäls till beredningsgruppen som utarbetar konsekvensbeskrivningar. 
 
Om ansvaret för hjälpmedel i ett eventuellt entreprenörsavtal kvarstår hos 
kommunen/landstinget bör entreprenören genom avtal ges samma rätt att utnyttja 
hjälpmedelförsörjningen som motsvarande kommunal eller landstingsenhet. 
 
Abonnemangskostnaden påverkas inte av förekomsten av externa utförare utan 
faktureras alltid berörd kommun/landstinget utifrån principerna i § 6. 
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§ 8 Fakturering 
 
LD Hjälpmedel fakturerar kommunerna och landstinget månadsvis. Betalningsvillkor, 
30 dagar från fakturans ankomstdag. 
 
Landstinget svarar för arkivering och för informationens beständighet avseende 
fakturor och fakturaunderlag i enlighet med gällande lagstiftning. Kommunerna har 
rätt att ta del av denna information. 
 
§ 9 Insyn i förvaltning 
 
Medlemmarna har rätt till löpande insyn i och redovisning av det som gäller 
Hjälpmedelsnämndens verksamhet. Hjälpmedelsnämnden ska till de samverkande 
kommunerna och till landstinget tertialsvis rapportera hur verksamheten utvecklas 
och hur den ekonomiska ställningen är. 
 
§ 10 Informationsskyldighet 
 
En informationsskyldighet föreligger mellan huvudmännen på länsnivå och lokal nivå. 
Huvudmännen har ett ömsesidigt ansvar att i ett tidigt skede informera varandra om 
planerade förändringar om dessa påverkar den andres verksamhet. 
 
§ 11 Mandatperiod 
 
Mandatperioden ska vara fyra år räknat från den 1 januari året efter det allmänna val 
till kommun och landstingsfullmäktige hållits i hela landet. 
 
§ 12 Sammansättning 
 
Hjälpmedelsnämnden skall bestå av 18 ledamöter och 18 ersättare. Landstinget 
Dalarna utser 3 ledamöter och 3 ersättare. Kommunerna Avesta, Borlänge, Falun, 
Gagnef, Hedemora, Leksand, Ludvika, Malung-Sälen, Mora, Orsa, Rättvik, 
Smedjebacken, Säter, Vansbro och Älvdalen utser vardera 1 ledamot och 1 
ersättare. 
 
Medlemmarna är överens om att Landstinget Dalarna ska inneha posten som 
ordförande och kommunerna posten som 1:e och 2:e vice ordförande. Huvudmännen 
är överens om att ordförande bör nomineras bland landstingets ledamöter för samma 
tid som ledamöterna i Hjälpmedelsnämnden väljs, vice ordförande bör nomineras 
bland kommunernas ledamöter för samma tid som ledamöterna i 
Hjälpmedelsnämnden väljs. 
 
§ 13 Omförhandling 
 
Omförhandling av detta avtal sker i samband med avtalstidens utgång eller då minst 
hälften av medlemmarna så begärt. Medlemmarna är överens om att 
Hjälpmedelsnämndens ansvar kan komma att utökas. 
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§ 14 Tvister 
 
Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol. 
 
§ 15 Avtalets giltighet 
 
Detta avtal gäller från 1 januari 2014 till 31 december 2019 under förutsättning att 
fullmäktige i kommunerna samt landstinget har godkänt avtalet genom ett 
lagakraftvunnet beslut och uppsägning inte skett. Uppsägning ska göras skriftligen 
senast två år före avtalstidens utgång. Om avtalet ej sägs upp så förlängs det 
ytterligare tre år 
 
§ 16 Affärsförhållanden, kompetens och tillgänglighet 
 
Affärsförhållanden, kompetens och tillgänglighet finns reglerat i Tjänstekatalog, vid 
avtalets ingående benämnd ”Samverkansavtal Tjänster och hjälpmedel år 2013 
mellan kommunerna och LD Hjälpmedel”. 
Ny Tjänstekatalog skall arbetas fram av Hjälpmedelsnämnden. 
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7-KLÖVERN
UPPHANDLINGSPLAN

2013-04-22

Möjlig 2018 2019 2020

UPPHANDLINGAR Avtalsperiod förlängning Förlängt t o m Upphandling Ansvarig jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec jan feb marsapril maj juni juli aug sept okt nov dec jan feb marsapril maj juni juli aug sept okt nov dec
Medicinska behandlingshjälpmede

Andn hjm övrigt (ej AutoCPAP) 2017-05-01 - 2019-04-30 max 24 mån 6-klöver Sörmland ANDNINGSHJÄLPMEDEL EJ CPAP
APAP 2016-11-01 - 2018-01-31 max 24 mån 2019-01-31 5-klöver Sörmland APAP APAP
Masker 2016-02-01 - 2018-01-31 max 24 mån 2019-01-31 5-klöver Sörmland MASKER MASKER
Rörelse-styrke och balansredskap Från 2018-03-01 max 24 mån 7-klöver Västmanland RÖRELSE-STYRKE OCH BALANSREDSKAP
Volym och sprutpump 2017-04-01 - 2019-03-31 max 24 mån 6-klöver Dalarna VOLYM O SPRUTPUMPAR
Personlig vård

Hygienhjälpmedel 2016-05-01-2018-04-30 max 24 mån 2020-04-30 7-klöver Örebro HYGIENHJÄLPMEDEL HYGIENHJÄLPMEDEL
Stimulatorer för smärtlindring 2015-01-01 - 2016-12-31 max 24 mån 2017-12-31 5-klöver Dalarna STIMULATORER
Förflyttning

Sittvagnar gåstolar cyklar 2014-06-01 - 2016-05-31 max 24 mån 2018-05-31 7-klöver Uppsala SITTVAGNAR;GÅSTOLAR OCH CYKLAR
Gånghjälpmedel, kryckor, gåbord och rollatorer 2016-12-02 - 2018-12-01 max 24 mån 7-klöver Sörmland GÅNGHJÄLPMEDEL GÅNGHJÄLPMEDEL
Manuella rullstolar 2013-12-01 - 2015-11-30 max 24 mån 2017-11-30 5-klöver Gävleborg MANUELLA RST
Manuella rullstolar 2013-12-01 - 2015-11-30 max 24 mån 2017-11-30 2-klöver Västmanland MANUELLA RST
Drivaggregat till manuella rullstolar 2015-01-01 - 2016-12-31 max 24 mån 2018-11-30 7-klöver Gävleborg DRIVAGGREGAT
Portabla ramper 2016-11-01 - 2018-10-31 max 24 mån 7-klöver Dalarna PORTABLA RAMPER PORTABLARAMPER
Eldrivna rullstolar B3, B4 2016-01-01 - 2017-12-31 max 24 mån 2018-12-31 7-klöver Värmland ELDRIVNA RST B3, B4 ELDRIVNA RULLSTOLAR B3-B4
Eldrivna rullstolar C1,C2,C3, B5 2017-05-01 - 2019-04-30 max 24 mån 7-klöver Värmland ELDRIVNA RST C1, C2, C3, B5
Eldrivna rullstolar A1, B1, B2 2018-02-01 - 2020-01-31 max 24 mån 7-klöver Värmland ELDRIVNA RST A1, B1, B2
Tillbehör och reservdelar, eldrivna rullstolar Bora 2017-03-01 - 2019-02-28 max 24 mån 7-klöver Värmland TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR ELDRIVNA
Antidecubitusmadrasser 2016-09-01 - 2018-08-31 max 24 mån 6-klöver Sörmland MADRASSER
Dynor 2015-11-01 - 2017-10-31 max 24 mån 2018-10-31 7-klöver Örebro DYNOR DYNOR
Hjälpmedel f. utrustn/anpassn av bostäder/lokale

Personlyftar 2017-02-01 - 2019-01-31 max 24 mån 6-klöver Västmanland PERSONLYFTAR
Sängar och sängryggstöd 2014-06-01 - 2016-05-30 max 24 mån 2018-05-31 6-klöver Västmanland SÄNGAR
Arbetsstolar 2017-06-01 - 2019-05-31 max 24mån 7-klöver Uppsala ARBETSSTOLAR
Kommunikation/information & varseblivning

Kognitionshjälpmedel( inkl. timstock) 2017-10-01 - 2019-09-30 max 24 mån 7-klöver Dalarna KOGNITION KOGNITION
Kommunikationhjälpmedel 2014-10-01 - 2016-09-30 max 24 mån 2018-09-30 7-klöver Dalarna KOMMUNIKATION
Personliga trygghets- och nödlarm 2014-09-20 - 2016-09-19 max 24mån 2018-09-19 5-klöver Västmanland LARM
Syn, hörsel 

Alternativ telefoni, totalkonversation 2014-09-01 - 2016-04-30 max 24 mån     2018-04-30 7-klöver Värmland ALT TELEFONI TOTALKONVERSATION
CCTV förstorande videosystem 2013-11-01 - 2015-10-31  max 24 mån 2017-10-31 7-klöver Örebro CCTV
Glasögonbågar, linssystem 2017-05-01 - 2019-04-30 max 24 mån 7-klöver Uppsala GLASÖGONBÅGAR
Hörapparater 2016-05-01 - 2018-03-31 max 24 mån 7-klöver Dalarna HÖRAPPARATER
Hörseltekniska hjälpmedel och varseblivningshjälpmedel 2014-09-01 - 2016-08-31  max 24 mån 2018-08-31 7-klöver Örebro HÖRSELTEKNISKAHJM VARSEBLIVNINGSHJM.
Kontaktlinser (upphandl av Landstinget Gävleborg) 2016-01-01 - 2017-12-31  max 24 mån 7-klöver Gävleborg KONTAKTLINSER

201720162015

KONTAKTLINSER
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PROTOKOLLSUTDRAG 
Hjälpmedelsnämnden Dalarna 

 

Hjälpmedel Dalarna Sammanträde 2018-03-22   Sida 1 (1) 
      
      

 
 

 

   
Utdrag exp 2018-04-04 till 1. - Vid protokollet : 

Piret Ögren 

Bestyrkes i tjänsten  

Piret Ögren 

 
 

Informations- och anmälningsärenden 

§ 16  Anmälan av delegeringsbeslut 

Inga delegeringsbeslut finns att anmäla. 
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PROTOKOLLSUTDRAG 
Hjälpmedelsnämnden Dalarna 

 

Hjälpmedel Dalarna Sammanträde 2018-03-22   Sida 1 (1) 
      
      

 
 

 

   
Utdrag exp 2018-04-04 till 1. - Vid protokollet : 

Piret Ögren 

Bestyrkes i tjänsten  

Piret Ögren 

 
 

Informations- och anmälningsärenden 

§ 17 Övriga anmälningsärenden 

Inga övriga anmälningsärenden. 
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