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Plats och tid Hyttan, Centrumhuset, onsdagen den 18 september 2019 kl 09:00 

Beslutande Ledamöter 

Monica Forsgren (S), Ordförande 
Johan Reyier (S), 1:e vice ordförande 
Mats Jakobsson (S) 
Monica Georgsson (S) 
Christer Gåsfors (S) 
Robert Göransson (V) 
Göran Engström (C) 
Kristina Karlsson (M) 

 
Jerry Jäger (SD) 

 Ersättare 

Fredrik Holmgren (S) 
Sören Åhlström (S) 
Lena Nilsson (S) 
Magnus Pettersson (S) 
Ann-Louise Ericsson (S) 
Yvonne Johansson (MP) 
Christina Brunell (M) 

 
 

Övriga närvarande Elisabet Zimmer 
Carina Gullemo 
Anette Billström 
Catrin Hedlund 
Teresa Ramqvist 

Förvaltningschef 
Biträdande förvaltningschef 
Förvaltningsekonom 
Facklig företrädare, Kommunal 
Sekreterare 

Justerare Kristina Karlsson 

Justeringens plats och tid Johan Ahlbäcka plats 7, Smedjebacken, 2019-09-24 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 66-75 
 Teresa Ramqvist  

 Ordförande 

  

 Monica Forsgren  

 Justerare 

  

 Kristina Karlsson  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-09-18 

Datum då anslaget sätts upp 20190924 Datum då anslaget tas ned 20191016 

Förvaringsplats för protokollet Johan Ahlbäcks plats 7, Smedjebacken 
 

Underskrift 

  

 Teresa Ramqvist  
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§ 66 Dnr 2019/00078  

Reviderad delegationsordning, ändrad delegation vid 
vissa biståndsbeslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

Anta den reviderade delegationsordningen.  

Ärendebeskrivning 

Ett arbete har pågått under våren med att ta fram riktlinjer för handläggning 

inom LSS och SoL. Under arbetet har biståndshandläggarna lyft ett 

önskemål att kunna föredra mer komplexa biståndsärenden för 

omsorgsnämndens arbetsutskott och överlåta beslutande till utskottet.  

Detta har lett fram till ett förslag på en uppdaterad delegationsordning, 

i förslaget är ändrade fält gulmarkerade. 

Under arbetet med uppdateringen har även vissa delar i texten justerats som 

inte ändrar någonting i sak, de är i förslaget grönmarkerade. 

 

Beslutsunderlag 

Reviderad delegationsordning 2019-09-18 
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§ 67 Dnr 2019/00082  

Namnbyte Kommunala Handikapprådet 

Omsorgsnämnden beslutar 

Nämnden ändrar Kommunala Handikapprådets namn till Kommunala 

Tillgänglighetsrådet.   

Ärendebeskrivning 

Vid Handikapprådets sammanträde den 20 maj 2019 lyftes frågan om 

möjligheten till namnbyte, då ledamöterna ansåg att det gamla namnet 

kändes förlegat. Nytt förslag är Tillgänglighetsrådet. 

 

Yrkanden 

Mats Jakobsson (S) yrkar bifall till förslaget.    

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från Kommunala handikapprådets sammanträde 20190520.  
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§ 68 Dnr 2019/00097  

Ärendehandbok 

Omsorgsnämnden beslutar 

Tacka för informationen.  

Ärendebeskrivning 

Kommunsekreterare har tillsammans med kommunens 

förvaltningssekreterare efter genomförd processkartläggning utarbetat en 

gemensam ärendehandbok för nämndadministration. 

Ärendehandboken innehåller beskrivningar och rutiner för de olika 

momenten i nämndprocessen och ska vara styrande för kommunens 

nämndadministration.  

Beslutsunderlag 

Ärendehandbok, fastställd av kommunchefen 2019-08-14.  
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§ 69 Dnr 2019/00099  

Rapport icke verkställda beslut, kvartal 2 2019 

Omsorgsnämnden beslutar 

Tacka för informationen och lämna rapporten vidare till fullmäktige.  

Ärendebeskrivning 

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

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

inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Motsvarande 

rapporteringsskyldighet gäller även beslut som inte verkställs på nytt inom tre 

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

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

Rapporteringen sker till Inspektionen för Vård och Omsorg IVO, kommunens 

revisorer och kommunfullmäktige (avidentifierad). En kvartalsrapport lämnas där 

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

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

beslutsdatum, personnummer och kön samt anledning till att beslutet icke 

verkställts:  

• SoL ÄO - äldreomsorg   

• SoL OF - omsorg om personer med funktionsnedsättning 

• LSS OF - omsorg om personer med funktionsnedsättning 

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

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

 

För äldre- och handikappomsorg fanns 2:a kvartalet 2019 11 beslut att rapportera. 

  
Datum 
för 
avbrott 

Verk-
samhet 

Insats Kön Födels
eår 

Anledning till att 
beslutet ej verkställts 
på nytt inom 3 månader 

      
      
Datum 
för  
beslut 

Verk-
samhet 

Insats Kön Födels
eår 

Anledning till att 
beslutet ej verkställts 
inom 3 månader 

190516 LSS Korttidsvistelse Man 2005 Resursbrist, saknar 
lämplig 
personal/uppdragstagare. 
Beslutet ej verkställt. 

190415 LSS Korttidsvistelse Kvinna 2006 Den enskilde har tackat 
nej till erbjudandet. 



 

 
Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(14) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-18 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

181203 LSS Kontaktperson Man 2001 Resursbrist, saknar 
lämplig uppdragstagare. 
Beslutet ej verkställt. 

190315 LSS Korttidsvistelse Man 2010 Den enskilde har tackat 
nej till erbjudandet. 
 

190516 LSS Bostad för 
vuxna 

Kvinna 1994 Resursbrist, saknar ledig 
bostad, erbjuden extern 
placering i annan 
kommun men avböjt. 

190316 LSS Bostad för 
vuxna 

Man 1993 Resursbrist, saknar ledig 
bostad. Verkställt med 
boende SoL. 

190208 SoL Permanent 
bostad 

Kvinna 1939 Den enskilde har tackat 
nej till erbjudandet. 
Beslutet verkställt 
190712. 

190208 SoL Permanent 
bostad 

Kvinna 1934 Resursbrist, saknar ledig 
bostad. Beslutet verkställt 
190705. 

190103 SoL Permanent 
bostad 

Kvinna 1930 Den enskilde har tackat 
nej till erbjudandet. 
Beslutet verkställt 
190701. 

190121 SoL Permanent 
bostad 

Kvinna 1943 Resursbrist. Beslutet 
verkställt 190605. 

190115 SoL Permanent 
bostad 

Kvinna 1946 Den enskilde har tackat 
nej till erbjudandet. 
Beslutet har verkställts 
190602. 

 
 

Rapportering till Inspektionen för Vård och Omsorg gjord 2019-08-16. 

Rapportering till kommunens revisorer 2019-08-16. 
 

Omsorgsnämnden föreslås överlämna rapporten till kommunfullmäktige. 

 

Magnus Sundström 

Avgiftshandläggare      
           

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse från avgiftshandläggare Magnus Sundström, 20190816.     
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§ 70 Dnr 2019/00002  

Delegationsbeslut 2019 

Omsorgsnämnden beslutar 

Lägga delegationsbesluten till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Anställningar inom förvaltningen under juni, juli och augusti. 

Beslut fattade av biståndshandläggarna inom SoL samt LSS under juni, juli 

och augusti.  
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§ 71 Dnr 2019/00001  

Anmälningsärenden 2019 

Omsorgsnämnden beslutar 

 Lägga redovisade anmälningsärenden till handlingarna 

Ärendebeskrivning 

Beslut från kommunfullmäktige 20190617, dnr. 2018/00291 §35,  

”Motion – Attraktiv hemtjänst genom införande av valfrihetssystem enligt 

LOV”.  
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§ 72 Dnr 2018/00111  

Digitalisering av nämndadministration 

Omsorgsnämnden beslutar 

Införa digitaliserad nämndadministration inom omsorgsnämnden samt ge 

förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med detta.  

Återkoppling på nämndens sammanträde den 4 december 2019.  

Ärendebeskrivning 

Kommunen använder sedan drygt tre år ärendehanteringssystemet Ciceron. 

I samband med införandet gjordes processkartläggningar i syfte att 

effektivisera arbetet, men kartläggningarna fick inte genomslag fullt ut för 

ett förändrat arbetssätt. Det krävdes ställningstagande kring vissa principer 

för att verkställa projektet. Principen att skapa ett gemensamt digitalt flöde 

för nämndadministrationen slogs fast och enligt kommunstyrelsens beslut 

2018-09-04 ska samtliga nämnder inom Smedjebackens kommun införa 

digital nämndadministration inom nuvarande mandatperiod. 

I dagsläget finns alternativ att antingen köpa surfplattor in till ledamöterna 

eller leasa surfplattor.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, KS 2018-09-04, dnr 2018/00318, § 89 ”Digitalisering av 

nämndadministration”.  
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§ 73 Dnr 2019/00105  

Delårsbokslut 2019 

Omsorgsnämnden beslutar 

Nämnden godkänner delårsbokslutet samt önskar en rapportering om 

medarbetarenkäten på sammanträdet den 4 december 2019.  

Ärendebeskrivning 

Uppdaterad framsida till årets delårsbokslut delas ut på mötet, vilken 

förtydligar kostnaderna. Genomgång av materialet samt av prognos för året 

av förvaltningsekonom och förvaltningschef. Beräknat underskott ligger kvar 

på 3,2 miljoner.  

I oktober kommer en medarbetarenkät gå ut till samtliga anställda i 

kommunen, denna önskar nämnden få återrapportering kring, främst med 

tanke på ökande sjukskrivningstal inom förvaltningen.  

Beslutsunderlag 

Skrivelse från förvaltningsekonom, 20190911.  
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§ 74 Dnr 3583  

Information från förvaltningen 

Omsorgsnämnden beslutar 

Tacka för informationen.  

Ärendebeskrivning 

Rapport från verksamheten, hur det gått under sommaren. MAS (Medicinskt 

ansvarig sjuksköterska), Angelica Karlström och MAR (Medicinskt ansvarig 

för rehabilitering) Johanna Flyckt.  

MAS: I det stora har allt gått bra. Brist på sjuksköterskor under en period så 

undersköterskor fick gå in.  

Under hösten kommer personalen få en tretimmars grundutbildning i 

tandvård.  

Utbildning i Life Care för att minska riskerna för fall och att dessa 

rapporteras korrekt.  

Mätning av nattfasta, en första mätning som gjordes i januari visade ett snitt 

på 13 timmar, enligt rekommendationer ska den inte överstiga elva timmar, 

ny mätning nu under hösten.  

Läkemedelsappen ska införas även på boenden, har funnits inom 

hemtjänsten sedan tidigare. Systemet går ut på att man signerar i mobilen när 

brukaren får sin medicin. 

MAR: I stort sett har sommaren fungerat bra. Rehab-sidan är för tillfället 

lågbemannad, en sjukgymnast och en arbetsterapeut. Man planerar att införa 

hjälpmedelsombud/förflyttningsombud på varje boende (samma person). En 

person som arbetat som rehabassistent läser till arbetsterapeut. 

Fall: Ökar på SÄBO, men man ser en minskning i eget boende. 

Både MAS och MAR informerar mycket på olika gruppers arbetsplatsträffar 

för att minska risken för onödiga missförstånd, problem med exempelvis 

grindar som ställs upp eller inte. 

Förvaltningschef: 

Nytt verksamhetssystem, avtal tecknat. Individ- och familjeomsorgen 

kommer använda sig av samma system. 

Ändrad organisationsskiss i delegationsordningen. 

Översyn pågår av teamen inom verksamheten.  
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Förvaltningen arbetar med "heltid som norm". 

Rapportering om arbetsmiljöärende. 

Arbetet pågår om mellanboendet, för tillfället finns tre olika alternativ. 

Information om Rökfri arbetsplats inom kommunen, beslut i 

Kommunstyrelsen 20190903 § 79. 

Munkbogården fyller 50 år, firande den 19 september. 

Senior och föreningsmässa 28 september. 

Vård- och omsorgscollege-vecka, öppet hus, 15 oktober kl. 8.30 - 14.00.  
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§ 75 Dnr 2019/00103  

Mål omsorgsnämnden 2020-2023 

Omsorgsnämnden beslutar 

Nämnden och förvaltningen arbetar vidare med målarbetet och beslut 

kommer fattas på nämndsammanträdet den 16 oktober.  

Ärendebeskrivning 

Verksamhetsutvecklare, Alexandra Magnusson presenterar 

statistikunderlagen som förvaltningen tagit fram, dessa är baserade på 

kommunens mål och vision.  

Nämnden arbetar sedan med att ta fram mål för de kommande åren utifrån 

underlagen.  

 

      

 

 


