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§ 22 Dnr 2022/00043  

Årsberättelser från hälsofrämjare och 
anhörigsamordnare/demensvårdsutvecklare 

Omsorgsnämndens beslut 

Tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Anhörigsamordnare och hälsofrämjare går igenom sina 

verksamhetsberättelser som bifogats kallelsen. 

Trots pandemin har anhörigsamordnare i samverkan med nätverket för 

psykisk hälsa kunnat arrangera några föreläsningar.  

Även Hälsofrämjare har genomfört en del aktiviteter, bland annat "gilla 

rörelse", samt vissa gruppaktiviteter där man kunnat hålla avstånd och/eller 

varit utomhus. 

Enkäten till de äldre är utskickad, rapport kommer. 
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§ 23 Dnr 2022/00044  

Patientsäkerhetsberättelse, MAS 

Omsorgsnämndens beslut 

Tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 

MAS presenterar Patientsäkerhetsberättelsen som skickats ut med 

handlingarna. 

- Pandemin har gjort att vetskapen om basala hygienrutiner och vikten av 

arbetskläder ökat. 

- Fallstatistiken borde även registreras i antal personer, då ett fåtal personer 

kan stå för en stor del av antalet fall.  

- För att minska antalet sammansätts ett fall-team. 

- Läkemedelsavvikelser. Antalet är stort, men avvikelseantalet är inte så högt 

om man ser i procent. 

- Delegeringsutbildningen kommer göras om innan sommaren. 

- Om en patient anser att man inte fått sin rehabträning så ska det 

rapporteras, helst till ansvarig chef eller MAS. 

- Läkemedelsgranskning av företaget Apoex görs regelbundet. 

- Verksamheterna har skåp med spårbar upplåsning för att kontrollera svinn. 

- Covidläget är värre nu både bland både personal och brukare än det var 

våren 2020 då endast en brukare var smittad. Tack vare vaccinet blir inte 

boende och brukare lika sjuka som tidigare.  

- Fortsatt användande av skyddsutrustning. 

- Om smitta finns på en avdelning försöker man isolera, men verksamheterna 

kan inte förbjuda besök.          
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§ 24 Dnr 2022/00009  

Rapportering icke verkställda beslut kv 4, 2021 

Omsorgsnämndens beslut 

Godkänna rapporten och lämna vidare till Kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

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

socialtjänstlagen och beslut enligt 9 § lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade LSS, som inte verkställts inom tre månader från 

beslutsdatum. Motsvarande rapporteringsskyldighet gäller även beslut som 

inte verkställs på nytt inom tre månader efter det att verkställigheten 

avbrutits. När ett ärende som tidigare rapporterats som icke verkställt, senare 

verkställs, ska detta rapporteras.  

 

Rapporteringen sker till Inspektionen för Vård och Omsorg IVO, 

kommunens revisorer och kommunfullmäktige (avidentifierad). En 

kvartalsrapport lämnas där det anges om det finns beslut att rapportera in 

eller inte. Varje icke verkställt beslut rapporteras till IVO i en individrapport 

med typ av verksamhet, insats, beslutsdatum, personnummer och kön samt 

anledning till att beslutet icke verkställts:  

• SoL ÄO - äldreomsorg   

• SoL OF - omsorg om personer med funktionsnedsättning 

• LSS OF - omsorg om personer med funktionsnedsättning 

 

När ett ärende som tidigare rapporterats som icke verkställt, senare 

verkställs, ska detta rapporteras till IVO och revisorerna.   

För äldre- och handikappomsorg fanns 4:e kvartalet 2021 inget beslut att 

rapportera. 
Datum 
för 
avbrott 

Verk
-
sam
het 

Insats Kön Födels
eår 

Anledning till att 
beslutet ej verkställts 
på nytt inom 3 månader 

      
      
Datum 
för  
beslut 

Verk
-
sam
het 

Insats Kön Födels
eår 

Anledning till att 
beslutet ej verkställts 
inom 3 månader 
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Rapportering till Inspektionen för Vård och Omsorg gjord 220114 

Rapportering till kommunens revisorer 220114 

     

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse/rapport, Avgiftshandläggare 2022-01-14.       
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§ 25 Dnr 2022/00026  

Ansökan om medel ur fond 2022 samt redovisning av 
fondmedel 2021, Allégården 

Omsorgsnämndens beslut 

Bevilja 9 000 kr till fester samt medel för att kunna leasa en parcykel under 

sommaren 2022.  

Ärendebeskrivning 

Förslag på mötet att elcykel ska leasas till verksamheterna Allégården och 

Munkbogården för ca 2 000 kr/mån. Då även Solgården har önskat en 

elcykel beslutas att dessa två ska kunna lånas ut till Solgården. 

Utvärdering krävs för att se hur mycket den används. 

Allégården beviljas också medel för att anordna fester för de boende under 

året. 

Beslutsunderlag 

Ansökan om medel ur fond, enhetschef Allégården, 2022-02-25.      
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§ 26 Dnr 2022/00027  

Ansökan om medel ur fond 2022 samt redovisning av 
fondmedel 2021, Munkbogården 

Omsorgsnämndens beslut 

Bevilja 9 000 kr till fester samt medel för att kunna leasa en parcykel under 

sommaren 2022. 

Ärendebeskrivning 

Ansökan om medel ur fond har inkommit från enhetschef på Munkbogården. 

Ansökan omfattar medel till olika fester, sammanlagt 10 000 kr samt för 

inköp av en parcykel, 98 440 kr plus moms. 

Förslag på mötet att elcykel ska leasas till verksamheterna Allégården och 

Munkbogården för ca 2 000 kr/mån. Då även Solgården har önskat en 

elcykel beslutas att dessa två ska kunna lånas ut till Solgården. 

Utvärdering krävs för att se hur mycket den används. 

Medskickat är även en redovisning av de medel som Munkbogården 

tilldelades för 2021. Dessa medel har använts till fester såsom grillfest, 

nobelfest och höstfest med underhållning. 

Beslutsunderlag 

Ansökan om medel ur fond samt redovisning av beviljade fondmedel för 

2021, enhetschef Munkbogården, 2022-02-25-      
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§ 27 Dnr 2022/00029  

Ansökan om medel ur fond, Hedgården 

Omsorgsnämndens beslut 

Bevilja 9 000 kr till fester som förgyller vardagen för de boende på 

Hedgården.    

Ärendebeskrivning 

Ansökan om medel ur fond har inkommit från enhetschef på Hedgården på 

sammanlagt 9 000 kr (3 000 kr per fest) Ansökan omfattar medel till fester 

för de boende såsom exempelvis en höstfest och en sommarfest utomhus 

med god mat och underhållning av ett band eller en solist.   

Beslutsunderlag 

Ansökan om medel ur fond, enhetschef Hedgården, 2022-02-28.      
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§ 28 Dnr 2022/00028  

Ansökan om medel ur fond, Hedgården 

Omsorgsnämndens beslut 

Besluta att bevilja medel till inköp en elrullstol med vårdarstyrning  

Eloflex F. 

Ärendebeskrivning 

Ansökan har inkommit från enhetschef på Hedgården som avser medel för 

inköp av en elrullstol. Kostnaden uppskattas till ca 34 000 kr. 

Beslutsunderlag 

Ansökan om medel ur fond, enhetschef Hedgården, 2022-02-28.      
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§ 29 Dnr 2022/00047  

Redovisning av fonder för 2021, Hedgården 

Omsorgsnämndens beslut 

Godkänna redovisning av använda fondmedel från Hedgården. 

Ärendebeskrivning 

Under förra året hade Hedgården 2 fester, en sommarfest med grillning och 

en höstfest med smörgåstårta. Båda festerna var mycket uppskattade av de 

boende och satte en fin guldkant på tillvaron. 

Beslutsunderlag 

Redovisning av fondmedel för 2021, enhetschef Hedgården, 2022-02-28.      
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§ 30 Dnr 2022/00032  

Ansökan om medel ur fond, Solgården  

Omsorgsnämndens beslut 

Besluta att bevilja medel till inköp en elrullstol med vårdarstyrning  

Eloflex F. 

Ärendebeskrivning 

Ansökan har inkommit från enhetschef på Solgården och avser medel för 

inköp av en elrullstol. Kostnaden uppskattas till ca 35 000 kr. Man önskar då 

även köpa in en så kallad vårdarstyrning, så den som går bredvid kan styra 

rullstolen. 

Beslutsunderlag 

Ansökan om medel ur fond, enhetschef Solgården, 2022-03-01.      
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§ 31 Dnr 2022/00034  

Ansökan om medel ur fond, Solgården  

Omsorgsnämndens beslut 

Återremittera ansökan till enhetschef på Solgården för ytterligare utredning. 

Ärendebeskrivning 

Ansökan om medel ur fond har inkommit från enhetschef på Solgården för 

att köpa/hyra in sommarhöns till utegården. Tanken är att ha ett samarbete 

med närliggande verksamhet eller gård. 

Frågor som behöver besvaras angående ansökan: 

-Vem tar hand om hönsen om den personal som är insatt i detta slutar?  

-Hur många är ansvariga i personalgruppen? 

-Kommer det finnas tid att sköta hönsen varje dag? 

-Finns allergier hos personal och/eller vårdtagare?    

Beslutsunderlag 

Ansökan om medel ur fond, enhetschef Solgården 2022-03-01. 
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§ 32 Dnr 2022/00033  

Ansökan om medel ur fond, Solgården  

Omsorgsnämndens beslut 

Avslå ansökan att köpa in parcykel för Solgården, men Solgården ges 

möjlighet att låna de leasade elcyklar som beviljats till Munkbo- och 

Allégården. 

Ärendebeskrivning 

Förslag på mötet att elcykel ska leasas till verksamheterna Allégården och 

Munkbogården för ca 2 000 kr/mån. Då även Solgården har önskat en 

elcykel beslutas att dessa två ska kunna lånas ut till Solgården. 

Beslutsunderlag 

Ansökan om medel ur fond, enhetschef Solgården 2022-03-01      
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§ 33 Dnr 2022/00035  

Ansökan om medel ur fond, Solgården  

Omsorgsnämndens beslut 

Bevilja 5 000 kr till plantering av grönsaker. 

Ärendebeskrivning 

Ansökan om medel ur fond har inkommit från enhetschef på Solgården för 

att köpa in jord, plantor med mera för att, tillsammans med de boende, kunna 

odla exempelvis gurka och tomater som sedan kan avnjutas till måltiderna. 

Planterandet och skötseln av plantorna blir en aktivitet som de boende deltar 

i.        

Beslutsunderlag 

Ansökan om medel ur fond, enhetschef Solgården 2022-03-01.      

 

 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(33) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-30 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 34 Dnr 2022/00036  

Ansökan om medel ur fond, Solgården  

Omsorgsnämndens beslut 

Bevilja medel ur fond om 9 000 kr för anordnande av fester för de boende på 

Solgården. 

Ärendebeskrivning 

Ansökan om medel ur fond har kommit in från enhetschef på Solgården där 

man ansöker om medel till fester för de boende. Ansökan är på 9 000 kr som 

ska räcka till tre fester under året, med god mat och underhållning. 

Beslutsunderlag 

Ansökan om medel ur fond, enhetschef Solgården 2022-03-01.      
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§ 35 Dnr 2022/00037  

Ansökan om medel ur fond, Solgården  

Omsorgsnämndens beslut 

Återremittera ansökan för ytterligare utredning och förtydligande. 

Ärendebeskrivning 

Ansökan om medel ur fond har inkommit från enhetschef på Solgården för 

att köpa in ett akvarium till något av de allmänna utrymmena på boendet. 

Akvariet ska skötas av personal med eventuell hjälp av de boende. 

Nämnden önskar mer utförlig redovisning om hur man gör om personal byts 

ut, vem som har huvudansvaret och liknande. 

 

Beslutsunderlag 

Ansökan om medel ur fond, enhetschef Solgården 2022-03-01      
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§ 36 Dnr 2022/00038  

Utvärdering fondmedel 2021, Solgården 

Omsorgsnämndens beslut 

Godkänna redovisningen från Solgården om använda medel under 2021. 

Ärendebeskrivning 

Redovisning från enhetschef på Solgården om vad som gjorts för beviljade 

medel under 2021. Personalen har ordnat fester och underhållning med 

levande musik har bjudits in, bland annat en sommarfest och en 

surströmmingsfest. 

Det köptes även in redskap och jord för planteringar. Man planterade gurka 

och tomater som de boende hjälpte till att sköta, grönsakerna avnjöts sedan 

till måltiderna av de boende. 

Beslutsunderlag 

Redovisning av använda medel ur fond, enhetschef Solgården, 2022-03-01  
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§ 37 Dnr 2022/00030  

Ansökan föreningsbidrag 2022, omprövning 
Pensionärernas slöjdarförening 

Omsorgsnämndens beslut 

Inte bevilja ytterligare medel till slöjdarföreningen 

Ärendebeskrivning 

Föreningen har önskat få ökat belopp i föreningsbidrag för att täcka deras 

hyra plus en summa till aktiviteter. De önskar samma summa som de fått 

tidigare år, 26 000 kr.  

Den budget som finns för föreningsbidrag är redan fördelad.  

I förhållande till antal medlemmar bedöms inte en så stor summa vara 

försvarbar.  

Jäv  

Karin Johansson och Kristina Karlsson anmäler jäv och deltar inte i beslutet 

på denna mötespunkt. 

Yrkanden  

Mats Jacobsson (S) yrkar bifall till förslag till beslut.    

Beslutsunderlag 

Ansökan om föreningsbidrag, Pensionärernas slöjdarförening, 2022-03-01. 
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§ 38 Dnr 2022/00039  

Budgetuppföljning 2022 

Omsorgsnämndens beslut 

Godkänna budgetuppföljningen till och med mars. 

Ärendebeskrivning 

 

Uppföljning per verksamhet: 

Så här tidigt på året är det svårt att veta om det ekonomiska utfallet kommer 

att hålla sig inom ram. Pandemin har belastat våra verksamheter hårt första 

kvartalet. Vi har äskat och beviljats extra stöd från KS för att klara 

pandemin.   

 

I övrigt finns det inget i dagsläget som tyder på någon avvikelse i 

förhållande till budget. 

 

Förvaltningsövergripande verksamhet: Prognosen pekar mot ett 

nollresultat.  Det är för tidigt på året för att se om någon verksamhet kommer 

att generera överskott respektive underskott. 

 

Äldreomsorgen och Hälso- och sjukvård: Pandemin har orsakat väldigt 

höga sjuklönekostnader men där går staten in och ersätter en del av 

kostnaden under januari-mars. Den stora äldreomsorgssatsningen innebär 

även den en god förmåga att hålla budget. 2022 är statsbidraget för 

Äldreomsorgslyftet halverat i förhållande till 2021, vi har många anställda 

som läser via den satsningen och där kommer vi att sakna finansiering. Inom 

HSL har vi inledningsvis under året en inhyrd sjuksköterska från 

bemanningsföretag som genererar höga kostnader, vidare ser kostnaderna för 

hjälpmedel ut att bli högre än budgeterat.  

 

I äldreomsorgssatsningen är det avsatt 7 mkr från KS förfogandemedel, 

vartefter det aviseras statsbidrag så ökar mängden statsbidrag som kan täcka 

Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse

Intäkter 9 370 10 484 1 115 37 479 37 479 0

Kostnader -62 346 -59 671 2 675 -249 385 -249 385 0

Netto -52 976 -49 187 3 790 -211 906 -211 906 0

Ackumulerat period Helår
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mer än budgeterat av satsningen. En del av de avsatta 7 mkr behöver 

omfördelas till Äldreomsorgslyftet eftersom det är underfinansierat.  

 

LSS och psykiatri: Prognosen för LSS och psykiatri pekar mot ett 

nollresultat. Kostnaden för aktuella placeringar inom LSS ser ut att hålla 

budget. Men den prognosen kan komma att ändras med kort varsel och 

innebära att det uppstår överskott/underskott. Årets kostnader för nya 

boendet Granholmen beräknas ge ett underskott, tidigare antaganden när det 

gäller personalbehov håller inte utan det behöver finnas mer personal på 

dagtid mån-fre. Just nu kan man omföra resurser från andra verksamheter 

och det gör att vi ändå räknar med ett nollresultat. Inom personlig assistans 

har vi höga kostnader men det är osäkert om det kommer att innebära ett 

underskott vid årets slut. 

 

Vidtagna/Planerade åtgärder och effekter av dessa 

Vi lever fortfarande i skuggan av pandemin vilket innebär att det är svårt att 

uppskatta storleken på de extra personalkostnader som kan tillkomma under 

året. Vi har erhållit 2,2 miljoner från KS, vår uppskattning så här långt är att 

vi kan hålla budgeten för 2022. För närvarande vidtar vi inga övriga åtgärder 

för att hålla budget. Det råder ännu osäkerhet hur mycket statsbidrag vi 

kommer att erhålla/kan söka om innevarande år. Vi håller kontinuerlig 

uppsikt över bidrag som kan sökas och uppdaterar vår budget regelbundet 

när vi får mer besked. 

Beslutsunderlag 

Budgetuppföljning, mars 2022, förvaltningsekonom 2022-03-29.      
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§ 39 Dnr 2022/00040  

Habilitetsersättning, förslag från förvaltningen 

Omsorgsnämndens beslut 

Höja habiliteringsersättningen till 50 kr för heldag och 25 kr för halvdag.  

Ge förvaltningen i uppdrag att göra en uppföljning av ersättningen vid 

nämndens sista möte innan sommaren samt vid nämnden i oktober (årligen).  

Beslutet bör gälla från den 11 april 2022. 

Ärendebeskrivning 

Bostadstillägget från Försäkringskassan påverkas inte av höjd hab-ersättning, 

men försörjningsstödet från kommunen minskas. 

I dagsläget finns statsbidrag som täcker kostnaderna för ersättningen. 

Kostnaden för hab-ersättning som utbetalas till de med dagverksamhet enligt 

SoL täcks dock inte av statsbidraget. Smedjebackens kommun är dessutom 

en av få kommuner som betalar ut bidraget till de som hade ersättning enligt 

SoL, de flesta kommuner betalar endast ut till dem med LSS-insats. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, ON AU, 2022-03-16 §41.      
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§ 40 Dnr 2022/00046  

Uppdatering sjukskrivningstal inom omsorgen 

Omsorgsnämndens beslut 

Godkänna rapporten med sjukskrivningstal till och med februari. 

Ärendebeskrivning 

Rapport om heltidsresan redovisas till nämnden i juni, då redovisas även 

sjukskrivningstalen mer djupgående. 

Den senaste tiden har det tidvis varit en sjukfrånvaro på 50% inom vissa 

verksamheter på grund av covid-19. 

Svårt att utläsa resultatet av det riskorienterade arbetssättet då det inte finns 

möjlighet att urskilja sjukskrivning på grund av covid-19 från annan 

sjukfrånvaro. 

 

Beslutsunderlag 

Rapport sjukskrivningstal, personalenheten, 2022-03-22.      
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§ 41 Dnr 2022/00041  

Äskande till KS (ökade kostnader för skyddsutrustning 
samt personal) 

Omsorgsnämndens beslut 

Ställa sig bakom förvaltningens äskande. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen har fått kraftigt ökade kostnader på grund av fortsatt höga 

sjukskrivningstal och stora kostnader för skyddsutrustning. Förvaltningschef 

redovisar äskandet som skickats till Kommunstyrelsen.  

Yrkande 

 Mats Jacobsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.    

Beslutsunderlag 

 Äskande till KS, förvaltningschef, 2022-03-09.  
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§ 42 Dnr 2022/00042  

Uppdatering av Krishanteringsplan 

Omsorgsnämndens beslut 

Godkänna den uppdaterade "Handledningsplan för extraordinära händelser" 

och besluta att denna ska revideras en gång per år. 

Ärendebeskrivning 

Uppdatering gjord av planen för extraordinära händelser. Nämnden önskar 

att man lyfter denna för uppdatering en gång per år. 

Beslutsunderlag 

Handledningsplan för extraordinära händelser, förvaltningschef, 2022-03-28     
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§ 43 Dnr 2022/00048  

Matservering på Hedgården 

Omsorgsnämndens beslut 

Ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att ha matservering för 

allmänheten (67+) på Hedgården. Detta behöver göras i samråd med 

kostenheten. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen bör få i uppdrag att utreda om möjlighet finns att ha servering 

på Hedgården för personer som är 67+. 

Denna fråga behöver samverkas med kosten då det är deras personal som i 

sådana fall ska hålla i driften av detta. 

Beslutet skickas till Kommunstyrelsen för kännedom. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, ON AU 2022-03-16 §44 . 
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§ 44 Dnr 2022/00049  

Anmälningsärenden 2022 

Omsorgsnämndens beslut 

Lägga anmälningsärendena till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

2021/00525 Protokollsutdrag 2022-02-08 KS, §13 Riktlinjer för 

distansarbete 

2020/00168 Protokollsutdrag 2022-02-08 KS §2 Disponering av 

kommunstyrelsens förfogandemedel med anledning av coronapandemin. 
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§ 45 Dnr 2022/00015  

Delegationsbeslut 2022 

Omsorgsnämndens beslut 

Lägga delegationsärendena till handlingarna.        

Ärendebeskrivning 

Anställningar gjorda under januari och februari 2022 inom 

omsorgsnämnden. 

Biståndsbeslut fattade inom SoL och LSS under januari och februari 2022. 

Anmälan Lex Maria, ärendet avslutat hos IVO 2022-02-03, dnr 2021/126 

upprättat 2021-10-05. 

Beslut ON AU, Beslut om nedskrivning av eller befrielse från skuld 

avseende debiterad avgift inom äldre- och handikappområdet enligt 4 kap.  

2 § SoL, dnr. 2022/18, 2022-02-04. 
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§ 46 Dnr 2022/00045  

Internkontrollplan 2022 

Omsorgsnämndens beslut 

Godkänna internkontrollplan för 2022. 

Ärendebeskrivning 

En arbetsgrupp har tagit fram en lista med förslag på internkontrollmål, från 

denna lista är ett antal punkter utvalda för årets internkontrollplan.  

Vissa punkter är kvar sedan tidigare år och en del nya har lagts till. 

Uppföljning sker årligen. 

 

Beslutsunderlag 
Internkontrollplan, förvaltningschef, 2022-03-09.     
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§ 47 Dnr 2022/00008  

Information om coronapandemin 

Omsorgsnämndens beslut 

Tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Inom verksamheterna har det stundvis varit stora utbrott av covid-19. Det är 

svårare att styra detta nu när de flesta restriktioner är borttagna ur samhället 

och de flesta lever som de gjorde innan. De flesta av brukarna är vaccinerade 

med en fjärde dos, och ingen har blivit allvarligt sjuk. Även bland personalen 

har många varit smittade. 
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§ 48 Dnr 2022/00005  

Information från förvaltningen 

Omsorgsnämndens beslut 

Tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Stort arbete pågår för att försöka förutse vilka risker som finns och man tror 

att den största risken är bortfall av IT och el.  

Reservaggregat finns på äldreboendena men dessa har inte så stor kapacitet, 

det varierar mellan 10-12 timmar där det är som sämst, upp till kanske några 

dygn där det är som bäst. Många frågor om hur man kan omprioritera dyker 

upp och man försöker förutspå alla tänkbara scenarier. RAKEL-telefoner 

kommer köpas in till varje verksamhet.  

Vad ska skrivas ut för att exempelvis ha uppdaterade medicinlistor. 

Inköp av utrustning för kriser görs centralt.  

Just nu tas en pärm fram till varje verksamhet med aktuell info och alla 

väsentliga dokument,  

Viktigt att lyfta för personalen att man har tjänsteplikt vid kriser. 

Enligt gällande lagstiftning ska kommunen upprätthålla verksamheten i 3 

mån. 

Kommunen har inga planer på att tillhandahålla alkohol som de boende kan 

köpa på plats på grund av gällande regler kring utskänkningstillstånd.   

Grundlig översyn av hemtjänsten görs där man tittar på ett flertal andra 

kommuner för att hitta ett passande sätt att organisera verksamheten. 

Personal, fackliga organisationer samt politiker är med i gruppen.  

Solveig Bodare, hälsofrämjare, går i pension 1 juli. Annons för tjänsten 

kommer ut nästa vecka. 

Välfärdsteknisk samordnare, intervjuer pågår, ett flertal bra kandidater har 

sökt tjänsten. 

Omsorgen kommer söka statsmedel, för att kunna göra en inventering av 

nattarbete, detta kommer göras bland samtlig nattpersonal. 
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God och nära vård, projektet pågår, tanken är att skapa en modell för 

Smedjebacken och Ludvika, konkreta projekt tillsammans med 

Vårdcentralerna. En sjuksköterska kommer anställas gemensamt av 

kommunen och Regionen för att arbeta med att personer inte ska hamna 

mellan stolarna.  

 

 

      

 

 


