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Beslutande Ledamöter 

Monica Forsgren (S), Ordförande 
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Christer Gåsfors (S) 
Robert Göransson (V) 
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 Ersättare 

Fredrik Holmgren (S) 
Lena Nilsson (S) 
Magnus Pettersson (S) 
Ann-Louise Ericsson (S) 
Karin Johansson (C) 
Aleksandra Børgesen (SD) 

 
Tjänstgörande 

Övriga närvarande Elisabet Zimmer 
Carina Gullemo 
Anette Billström 
Solveig Bodare 
Lena Eriksson 
Fredrik Lind 
Johanna Flyckt  
Tove Danielsson 
Felicia Östlund 
Chloé Högosta 
Teresa Ramqvist 

Förvaltningschef 
Biträdande förvaltningschef 
Förvaltningsekonom 
Hälsofrämjare 
Anhörigsamordnare 
Enhetschef 
MAR 
Tf MAS 
Socionomstudent 
Socionomstudent 
Sekreterare 

Justerare Kristina Karlsson 

Justeringens plats och tid Johan Ahlbäcks plats 7, Smedjebacken, 2019-12-09 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 88-97 
 Teresa Ramqvist  

 Ordförande 

  

 Monica Forsgren  

 Justerare 

  

 Kristina Karlsson  
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 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-12-04 

Datum då anslaget sätts upp 2019-12-09 Datum då anslaget tas ned 2019-12-30 

Förvaringsplats för protokollet Johan Ahlbäcks plats 7, Smedjebacken 
 

Underskrift 

  

 Teresa Ramqvist  
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§ 88 Dnr 3703  

Informationsärende Hemtagningsteamet m.m. 

Omsorgsnämnden beslutar 

Ge förvaltningen uppdraget att fortsätta arbetet enligt presenterad plan. 

Anställa två arbetsterapeuter inom ram.  

Ärendebeskrivning 

Enhetschefen för hemsjukvården, rehab och hemtagningsteam och 

medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) presenterar förslag på 

genomförande av sammanslagningen av hemtagnings- och rehabteamen. 

Tanken är att fokusera mer på rehabilitering och att utveckla ett 

rehabiliterande arbetssätt inom hemtjänsten. De utgår från det koncept som 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) arbetat fram men anpassar det efter 

situationen i Smedjebacken. Teamen kommer ha ett stort samarbete med 

hemsjukvården och hemtjänsten. Behov finns att anställa två arbetsterapeuter 

(annons ligger ute).  

Biträdande förvaltningschef redovisar hur långt förvaltningen kommit med 

det nya verksamhetssystemet. Tanken med det är att allt rapporteras digitalt 

och att alla använder samma system vilket leder till ett enklare samarbete 

mellan de olika professionerna. Hela omstruktureringen av teamen ska ske 

inom budget.  

 

      

 

 



 

 
Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(15) 

Sammanträdesdatum 

2019-12-04 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 89 Dnr 3711  

Information från MAS och MAR 

Omsorgsnämnden beslutar 

Tacka för informationen.  

Ärendebeskrivning 

Tf medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS):  

-Läkemedelsavvikelser är i stort sett oförändrade, 83 st. Något lägre under 

sommaren.  

-Tandvårdsutbildning för personalen under vintern, uppföljning en gång per 

år.  

-Infört e-läkemedel på boenden. Systemet fungerar bra och enkelt enligt 

personalen. All utdelning av läkemedel registreras i en app av personalen. 

Ansvarig sköterska får mejl direkt om någon boende inte får sina läkemedel 

enligt ordination och återkopplar då omgående till den berörda personalen.  

-Utbildningsdagar med olika inriktningar för baspersonal fortsätter (hålls av 

sjuksköterskor).  

- MAS, förvaltningschef m.fl har haft ett möte med IVO angående aktuella 

Lex Sara och Lex Maria anmälningar som skickats in. Anmälningarna ska 

kompletteras. 

-Redovisning om hur man hanterar mediciner som kasseras/blir gamla och 

ska skickas tillbaka till apotek.   

-Behov finns av utbildning i grundläggande omvårdnad.  

- Personalen har gjort en självskattning i hygien och man ser att det finns 

vissa brister. Hygienrond görs i mars och ska göras årligen. 

MAR: -Uppföljning av hjälpmedel, det ser bra ut. Johanna ser ett visst 

problem med att vårdpersonalen ibland blandar hjälpmedel mellan 

personerna. Hjälpmedel är personligt utprovade och det är viktigt att var och 

en har sina egna.  

-Lyftselar, utprovningsprotokoll finns (visar funktion m.m.). Viktigt för 

eventuell ny personal. 

-Totalt 415 fall hittills under året. Förra året 297 sammanlagt.  

-Hjälpmedelskostnad, höjning ca 100 000 kr. Mindre höjning än tidigare.       
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§ 90 Dnr 3704  

Återrapportering projekt Hälsofrämjare 2019 

Omsorgsnämnden beslutar 

1, Anta beskrivna arbetssätt för det hälsofrämjande förebyggande arbetet 

riktat till äldre kommuninvånare och avsätta följande resurser till detta 

arbete: 

Personalkostnader 1,0 åa hälsofrämjare                                        600 000 kr 

Anhörigsamordnare 0,5 åa                                                            300 000 kr 

Hyreskostnader (Gränden inkl. kontor)                                           50 000 kr 

Aktivitetsmedel (kulturpengar 40 000 kr + anhörigstödskonto)      50 000 kr 

Diverse övrigt material, telefoni m.m.                                             10 000 kr 

Satsningar inom området psykisk ohälsa                                         20 000 kr 

SUMMA                                                                                      1 030 000 kr 

Satsningarna finansieras genom befintlig budgetram 890 tkr och 

stimulansmedel 140 tkr.  

2, Ge förvaltningen i uppdrag att se över vilka förfogandemedel som finns 

inom kommunen och om de kan disponeras för att främja dessa ändamål. 

3, Ge förvaltningen i uppdrag att förtydliga det förebyggande arbetet i 

riktlinjerna för föreningsbidrag. 

4, Avsätta 20 000 kr från föreningsbidrag till hälsofrämjare att fördela till 

föreningar m.fl.  

Ärendebeskrivning 

Solveig Bodare, Hälsofrämjare, har tidigare arbetat som 

biståndshandläggare. Sedan årsskiftet leder hon projektet för det 

förebyggande arbetet för bättre hälsa med inriktning mot den äldre 

befolkningen. Hon ser stora fördelar med att arbeta mer förebyggande. 

Slutrapporten utskickad till nämnden.  

Lena Eriksson, anhörigsamordnare. Ser stora positiva effekter i att arbeta 

förebyggande även i hennes roll, då hon kan komma i kontakt med de 

anhöriga i ett tidigare skede. De två rollerna kan stötta varandra.  
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Yrkanden 

 -Kristina Karlsson (M) yrkar på krav på uppföljning av hur man arbetar 

förebyggande när föreningar ansöker om föreningsbidrag. Detta bör införas 

inför ansökningarna för 2021. 

-Kristina Karlsson (M) yrkar på att förvaltningen går igenom möjligheten att 

använda kommunens förfogandemedel till dessa ändamål (förebyggande 

arbete för äldre).          

 

 



 

 
Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8(15) 

Sammanträdesdatum 

2019-12-04 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 91 Dnr 2018/00111  

Digitalisering av nämndadministration 

Omsorgsnämnden beslutar 

Tacka för återrapporteringen och ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare 

med digitaliseringen av nämndadministrationen.  

Ärendebeskrivning 

Rapport från förvaltningssekreterare ang. arbetet med digitaliseringen av 

handlingar inom omsorgsnämnden. Strax över hälften av plattorna är inköpta 

och finns hos IT som lägger in program och behörigheter.  

Då det förekommer en del sekretesshandlingar inom främst arbetsutskottet 

pågår just nu arbete med hur man löser säkerhetsinloggning via Bank-ID.  

I detta arbete samarbetar man då flera förvaltningar behöver samma lösning. 

Man planerar att kunna gå över till digitaliserad nämndadministration någon 

gång under första halvåret 2020.  
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§ 92 Dnr 2019/00001  

Anmälningsärenden 2019 

Omsorgsnämnden beslutar 

Lägga anmälningsärendena till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Riktlinjer för hantering av fordon inom Smedjebackens kommunkoncern, 

beslut KS, 2019-10-08 § 101, dnr. 2019/00418. 

Protokoll från Hjälpmedelsnämnden Dalarna Arbetsutskotts sammanträde 

2019-10-24 §§16-22. 

Protokoll Kommunala Pensionärsrådet 2019-11-25. 

Protokoll Kommunala Tillgänglighetsråd 2019-11-25.      

Skrivelse från FUB Ludvika, Smedjebacken, Självbestämmande för personer 

med LSS-insats, dnr. 2019/137, inkom 2019-11-18.                 
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§ 93 Dnr 2019/00002  

Delegationsbeslut 2019 

Omsorgsnämnden beslutar 

Lägga delegationsbesluten till handlingarna.      

Ärendebeskrivning 

Beslut fattade av biståndshandläggare inom SoL och LSS under oktober och 

november 2019. 

Anställningar inom omsorgsförvaltningen under oktober och november 

2019.  

 

                        

 

 



 

 
Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11(15) 

Sammanträdesdatum 

2019-12-04 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 94 Dnr 2019/00125  

Rapport icke verkställda beslut, kvartal 3 2019 

Omsorgsnämnden beslutar 

Godkänna rapporten och överlämna 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 3:e kvartalet 2019 4 beslut att rapportera. 

  
Datum 
för  
beslut 

Verk-
samh
et 

Insats Kön Födels
eår 

Anledning till att 
beslutet ej verkställts 
inom 3 månader 

190516 LSS Korttidsvistel
se 

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

181203 LSS Kontaktperso
n 

Man 2001 Resursbrist, saknar 
lämplig uppdragstagare. 
Beslutet ej verkställt. 

190315 LSS Korttidsvistel
se 

Man 2010 Den enskilde har tackat 
nej till erbjudandet. 
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190516 LSS Bostad för 
vuxna 

Kvin
na 

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

 
 

Rapportering till Inspektionen för Vård och Omsorg gjord 2019-10-14 

Rapportering till kommunens revisorer 2019-10-14.      

Beslutsunderlag 

Rapport, avgiftshandläggare, 2019-10-14      
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§ 95 Dnr 2019/00128  

Samråd Förslag till detaljplan för del av Vad 2:1 

Omsorgsnämnden beslutar 

Inte ha något att erinra mot förslaget.  

Ärendebeskrivning 

Ett samråd har inkommit till omsorgsnämnden från Miljö- och 

byggnadsnämnden ang. detaljplan för del av Vad 2:1, Näsberget, Vad. 

Syftet med detaljplanläggningen är att ge förutsättningar för en funktionell 

och attraktiv boendemiljö, samt att upphäva strandskyddet inom delar av 

planområdet. Planförslaget kommer finnas tillgängligt för synpunkter fram 

till den 13 december 2019. 

Beslutsunderlag 

 Samråd från Miljö- och byggnadsnämnden, 2019-10-30.     
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§ 96 Dnr 2019/00049  

Budgetuppföljning 2019 

Omsorgsnämnden beslutar 

1.Godkänna rapporten för oktober från förvaltningsekonom. 

2.Varje enhetschef ska under första nämndsammanträdet 2020 redogöra hur 

man jobbar med att få ner sjukskrivningar i deras respektive verksamhet. 

3.Ansvarig chef i bemanningen ska bjudas in för att berätta om 

anställningsrutinerna för timvikarier inom omsorgsförvaltningen.  

Ärendebeskrivning 

 Arbete pågår inom förvaltningen för att nå målen som tidigare tagits inom 

nämnden, där ett av dem är att minska sjukfrånvaron till 7,5%. Man ser att 

det är en väldigt ojämn sjukfrånvaro inom förvaltningen. 

Nämnden ser detta som ett problem och önskar en återrapportering vid nästa 

nämndsammanträde.  

Yrkanden 

- Kristina Karlsson (M) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att analysera och 

återrapportera mer i detalj vad som ligger bakom de höga 

sjukskrivningstalen inom omsorgen samt vilka åtgärder som planeras.      
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§ 97 Dnr 2019/00134  

Information från förvaltningen 

Omsorgsnämnden beslutar 

Tacka för informationen.  

Ärendebeskrivning 

Rekryteringen av enhetschefer är klar. Man har anställt två, en till 

Munkbogården och en till hemtjänsten.  

Nuvarande enhetschef på Munkbogården går över till Solgården i mars 2020.  

Handlingsplaner och aktiviteter arbetas fram med tanke på målen. 

Heltid som norm. Utbildningsdag 17 feb, önskan att nämndledamöter deltar. 

Anmälan till förvaltningssekreterare Teresa Ramqvist.  

Nämndmötena i februari och april blir heldagar, den 1 april kommer 

sammanträdet vara i Falun med studiebesök samt i Borlänge.  

Förvaltningen tar över tvätt av arbetskläder i maj 2020. 

   

 

 

      

 

 


