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§ 1 Dnr 2019/00073  

Ansökan föreningsbidrag 2020 

Omsorgsnämndens beslut 

Bevilja PRO Smedjebacken föreningsbidrag med 34 000 kronor.  

Ärendebeskrivning 

Ansökan om föreningsbidrag har inkommit från PRO Smedjebacken på 

totalt 34 000 kronor för 2020. 

För år 2019 erhöll föreningen 27 000 kronor i bidrag från omsorgsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Ansökan om föreningsbidrag, 2019-04-30.  

 

 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(26) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-05 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 2 Dnr 2019/00071  

Ansökan föreningsbidrag 2020 

Omsorgsnämndens beslut 

Bevilja Västerbergslagens demensförening föreningsbidrag med  

5 000 kronor. 

Ärendebeskrivning 

Ansökan om föreningsbidrag har inkommit från Västerbergslagens 

demensförening på totalt 7 000 kronor för 2020. 

För år 2019 erhöll föreningen 3 500 kronor i bidrag från omsorgsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Ansökan om föreningsbidrag, 2019-04-26.  
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§ 3 Dnr 2019/00070  

Ansökan föreningsbidrag 2020 

Omsorgsnämndens beslut 

Bevilja Söderbärke PRO föreningsbidrag med 26 400 kronor.  

Ärendebeskrivning 

Ansökan om föreningsbidrag har inkommit från Söderbärke PRO på totalt  

26 400 kronor för 2020. 

För år 2019 erhöll föreningen 21 000 kronor i bidrag från omsorgsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Ansökan om föreningsbidrag, 2019-04-26.  
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§ 4 Dnr 2019/00069  

Ansökan föreningsbidrag 2020 

Omsorgsnämndens beslut 

Bevilja Finska föreningen Sisukkaat föreningsbidrag med 5 000 kronor. 

Ärendebeskrivning 

Ansökan om föreningsbidrag har inkommit från Finska föreningen Sisukkaat 

(pensionärssektionen) på totalt 5 000 kronor för 2020. 

För år 2019 erhöll föreningen 3 000 kronor i bidrag från omsorgsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Ansökan om föreningsbidrag, 2019-04-26.  

 

 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8(26) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-05 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 5 Dnr 2019/00068  

Ansökan föreningsbidrag 2020 

Omsorgsnämndens beslut 

Bevilja FUB Ludvika Smedjebacken föreningsbidrag med 2 500 kronor. 

Ärendebeskrivning 

Ansökan om föreningsbidrag har inkommit från FUB Ludvika 

Smedjebacken på totalt 5 000 kronor för 2020. 

För år 2019 erhöll föreningen 2 500 kronor i bidrag från omsorgsnämnden.  

Beslutsunderlag 

Ansökan om föreningsbidrag, 2019-04-25.  
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§ 6 Dnr 2019/00066  

Ansökan föreningsbidrag 2020 

Omsorgsnämndens beslut 

Bevilja SKPF Pensionärerna avd. 108 föreningsbidrag med 8 000 kronor. 

Ärendebeskrivning 

Ansökan om föreningsbidrag har inkommit från SKPF Pensionärerna avd. 

108 på totalt 8 000 kronor för 2020. 

För år 2019 erhöll föreningen 7 000 kronor i bidrag från omsorgsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Ansökan om föreningsbidrag, 2019-04-23.  
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§ 7 Dnr 2019/00052  

Ansökan föreningsbidrag 2020 

Omsorgsnämndens beslut 

Bevilja enligt förslag från arbetsutskottet, SPF Barkenbygden Seniorerna 

föreningsbidrag med 24 000 kronor. 

 

Mot beslutet reserverar sig Jerry Jäger (SD) samt Kristina Karlsson (M).  

Ärendebeskrivning       
  

Ansökan om föreningsbidrag har inkommit från SPF Barkenbygden 

Seniorerna på totalt 22 000 kronor för 2020. 

För år 2019 erhöll föreningen 20 000 kronor i bidrag från omsorgsnämnden. 

SPF har även ansökt om extra föreningsbidrag som ekonomisk hjälp till 

datauppkoppling för medlemskurser i datakunskap. Arbetsutskottets förslag 

gick ut på att avslå den ansökan men ge föreningen en större summa i detta 

ärende så föreningen har möjlighet att se till andra alternativ.  

Mats Jacobsson (S) lägger fram ett förslag att bevilja endast ansökt belopp. 

Ordförande deltar inte i det förberedande arbetet eller beslut på grund av jäv, 

ersättare Fredrik Holmgren (S) går in som ordinarie ledamot och Johan 

Reyier (S) går in som ordförande under denna sammanträdespunkt. 

Votering och beslutsgång 

Ordförande lägger förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar 

enligt arbetsutskottets förslag. 

6 röster på arbetsutskottets förslag. 

Johan Reyier (S), Monica Georgsson (S), Christer Gåsfors (S), Fredrik 

Holmgren (S), Robert Göransson (V), Göran Engström(C) röstar enligt 

arbetsutskottets förslag. 

3 röster på Mats Jacobssons förslag. 

Mats Jacobsson (S), Jerry Jäger (SD) samt Kristina Karlsson (M) röstar 

enligt Mats Jacobssons förslag att bevilja ansökt belopp. 
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Beslutsunderlag 

Ansökan om föreningsbidrag, 2019-03-20.              
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§ 8 Dnr 2019/00127  

Ansökan om extra föreningsbidrag 

Omsorgsnämndens beslut 

Avslå ansökan om extra föreningsbidrag.  

Ärendebeskrivning 

SPF Barkenbygden Seniorerna har skickat in en ansökan om extra 

föreningsbidrag till omsorgsnämnden, för att täcka kostnader för 

internetuppkoppling i deras lokaler. Arbetsutskottet bedömer att föreningen 

kan leta andra alternativa lösningar, såsom annan lokal, samarbete med andra 

föreningar eller liknande.  

Ordförande deltar inte i det förberedande arbetet eller beslut på grund av jäv, 

ersättare Fredrik Holmgren (S) går in som ordinarie ledamot och Johan 

Reyier (S) går in som ordförande under denna sammanträdespunkt. 

Beslutsunderlag 

Ansökan om Extra föreningsbidrag SPF Barkenbygden pensionärerna  

2019-10-29. 
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§ 9 Dnr 2019/00050  

Ansökan föreningsbidrag 2020 

Omsorgsnämndens beslut 

Avslå ansökan på grund av bristfälligt underlag.  

Ärendebeskrivning 

Ansökan om föreningsbidrag har inkommit från Smedjebackens Röda 

Korskrets på totalt 5 000 kronor för 2020. 

För år 2019 erhöll föreningen 2 000 kronor i bidrag från omsorgsnämnden. 

Föreningen har endast skickat in en ansökningsblankett utan begärda bilagor, 

därav föreslår arbetsutskottet att nämnden avslår ansökan. 

Beslutsunderlag 

Ansökan om föreningsbidrag, 2019-03-14 
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§ 10 Dnr 2020/00002  

Delegationsbeslut 2020 

Omsorgsnämndens beslut 

Lägga delegationsbesluten till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Anställningar inom omsorgsförvaltningen under december 2019 samt under 

januari 2020. 

Beslut fattade av biståndshandläggare inom SoL och LSS under december 

2019 samt januari 2020. 

Beslut fattat av arbetsutskottet ang. insatser enligt LSS.  
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§ 11 Dnr 2020/00001  

Anmälningsärenden 2020 

Omsorgsnämndens beslut 

Lägga anmälningsärendena till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2019-11-25 § 60, Budget 2020 

samt plan 2021-2022. Dnr 2019/145 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige, 2019-11-25 § 70, Revidering av 

matpriser omsorgsnämnden. Dnr 2019/143 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige, 2019-11-25 § 69, Revidering av 

avgifter för hunddagis. Dnr. 2019/142 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige2019-11-25, § 61, 

Investeringssparbudget 2020 samt plan 2021-2022. Dnr 2019/141               
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§ 12 Dnr 2020/00015  

Förnyelse av avtal för Regionalt vård och 
omsorgscollege Dalarna samt höjning av 
medlemsavgiften 

Omsorgsnämndens beslut 

Godkänna avtalet och lämna ärendet vidare för underskrift av kommunalråd.  

Ärendebeskrivning 

En remiss från Region Dalarna inkom 2018-11-12 angående fortsatt 

samverkan samt ändrad finansiering av Vård- och omsorgscollege. På detta 

svarade omsorgsnämnden att man ställer sig bakom förslaget (2019-11-27) 

och nu har ett uppdaterat avtal inkommit som ska signeras av 

kommunalrådet och skickas tillbaka till Regionen.  

Beslutsunderlag 

Samverkansavtal Vård och omsorgscollege Dalarna 2019, inkom 2019-10-09 

till KS, dnr 2019/460.  

Till ON 2020-01-25 dnr. 2020/15. 

Protokollsutdrag ON 2018-11-21 § 93.     
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§ 13 Dnr 2018/00139  

Avlösning på helger för anhöriga 

Omsorgsnämndens beslut 

Fortsätta bevilja möjligheten att nyttja avlösarservice på helgerna permanent 

samt tacka för årsberättelsen.  

Beslutet vinner laga kraft omgående.  

Ärendebeskrivning 

Anhörigsamordnare har sammanställt en årsrapport i vilken hon bland annat 

föreslår att det tidigare beslutet om möjlighet till avlösning under helger för 

de anhöriga som vårdar närstående i hemmet görs permanent. Tidigare beslut 

avsåg att det skulle vara en testperiod under hösten 2019, och att man sedan 

skulle utvärdera värdet och kostnaderna. 

Beslutsunderlag 

Årsberättelse, Anhörigsamordnare, 2020-01-13 

Protokollsutdrag beslut ON 2019-05-08, § 50.                  .  
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§ 14 Dnr 2019/00055  

Framtida matdistribution  

Omsorgsnämndens beslut 

Revidera tidigare fattat beslut gällande att ersätta insatsen matdistribution 

med andra insatser till personer i ordinärt boende.  

Ärendebeskrivning 

Utifrån att det uppkommit nya förutsättningar gällande distributionen av 

matlådor till personer i ordinärt boende så behöver inte denna insats längre 

ersättas. 

Från tidigare fattat beslut av omsorgsnämnden, 2019-05-08, beträffande att 

ersätta insatsen matdistribution har nu en ny lösning blivit gällande vilken 

innebär att insatsen matdistribution kommer att kvarstå. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, biträdande förvaltningschef, 2020-01-27.  

 

 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(26) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-05 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 15 Dnr 3781  

Medarbetarenkäten 2019 

Omsorgsnämndens beslut 

Tacka för informationen.  

Ärendebeskrivning 

För första gången genomfördes i höstas en medarbetarenkät inom hela 

Smedjebackens kommun där medarbetarna fick svara på frågor hur man 

upplever sin arbetsmiljö. Denna enkät kommer skickas ut regelbundet i 

kommunen så man ska kunna följa resultaten.  

Förvaltningschef presenterar höstens resultat. Omsorgsförvaltningens 

anställda gav relativt positiva svar inom de flesta områdena. Tyvärr var 

svarsfrekvensen väldigt låg, endast 104 personer av de strax över 300 

personer som arbetar inom förvaltningen svarade på enkäten, vilket inte ger 

ett helt rättvist resultat.  

Underlaget skickas ut till ledamöter och ersättare via mejl. 
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§ 16 Dnr 2020/00006  

Krishanteringsplan  

Omsorgsnämndens beslut 

Anta den reviderade Krishanteringsplanen efter uppdatering med 

information angående pandemier.  

Ärendebeskrivning 

Krishanteringsplanen som finns inom omsorgen är ursprungligen från 2008, 

men är uppdaterad vid ett flertal tillfällen. Denna revidering är gjord av 

förvaltningschef.  

Förslag från mötet att den bör kompletteras med information om pandemier. 

Information om att reservelverk finns nu på samtliga boenden utom 

Allégården men att det snarast kommer installeras även där.       .  

Beslutsunderlag 

Reviderad Krishanteringsplan, Förvaltningschef 2020-01-28. 

Protokollsutdrag Omsorgsnämndens arbetsutskott, 2020-01-22 § 18.     

 

 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(26) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-05 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 17 Dnr 3783  

Återkoppling mål inom omsorgsnämnden 

Omsorgsnämndens beslut 

Lägga till målet att öka svarsantalet på medarbetarenkäten med 100 %. 

Ärendebeskrivning 

De nya målen som nämnden tagit fram avser 2020-2023.  

Arbetet med lönekriterier anpassas efter förvaltningens verksamhet och ska 

hänga ihop med värdegrund och mål. 

Minska känslan av ensamhet - Om man ska bedöma svaren enbart från 

"öppna jämförelser" (undersökning som skickas ut årligen från 

Socialstyrelsen till alla som har insatser från kommunen) når man inte alla 

äldre.  

Förvaltningen kommer skicka ut en egen enkät till alla i kommuninvånare 

som är över 75 år för att fånga in fler personers åsikter. 

Vad gäller målet om att öka sysselsättning kommer man främst arbeta med 

att minska sjukfrånvaron bland förvaltningens anställda.  

Medarbetarenkäten – förslag på att öka svarsfrekvensen med 100 % till nästa 

gång. 

Hemtjänsten i kommunen ska vara bland de 100 bästa i landet i ”Öppna 

jämförelser”. 

Öka användandet av ny teknik, där satsas nu mest på det nya 

verksamhetssystemet och ett nytt planeringsverktyg inom hemtjänsten.  

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag ON 2019-10-16 § 87.     
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§ 18 Dnr 2020/00008  

Avgifter och taxor, Lyktan 

Omsorgsnämndens beslut 

Ändra hyreskostnad på korttidsavdelningen för brukare som är 

färdigbehandlade men av olika privata angelägenheter ej flyttar hem till 

ordinarie bostad. Beslutet vinner laga kraft direkt överklagandetiden löpt ut, 

(Förvaltningslagen § 44). 

Ärendebeskrivning 

Korttidsavdelningen i omsorgsförvaltningen fungerar som en sluss mellan 

slutenvården och ordinärt boende. Till korttidsavdelningen kommer personer 

som behöver rehabiliteras eller väntar på att bostadsanpassning ska ske i det 

ordinarie hemmet. Under senaste året har flera personer blivit kvar på 

korttidsavdelningen då t.ex. anhöriga sålt den enskildes bostad eller den 

enskilde vägrar att bostadsanpassa i sitt hem och på så vis ej kan flytta hem.  

Utifrån ovannämnda beskrivning så innebär det att korttidsavdelningen har 

flera brukare som idag är färdigbehandlade men av olika orsaker ej kan gå 

hem. Processen för hemtagning av brukare från slutenvården fungerar då inte 

och betalningsansvar gentemot regionen blir gällande. Utifrån detta behöver 

en ny taxa träda i kraft på korttidsavdelningen motsvarande vad det idag 

kostar att bo på ett särskilt boende. Undertecknad har varit i kontakt med 

chefsjurist från SKR (Sveriges kommuner och regioner) och fått besked om 

att detta är möjligt att göra.  

Idag betalar den enskilde 186 kr per dygn på korttidsavdelningen, den 

summan omfattar omvårdnad och mat. Dygnskostnad för särskilt boende är 

312 kr och omfattar då även hyreskostnad.  

Ett normalläge för antal dygn som en enskild person befinner sig på 

korttidsavdelningen varierar, men i snitt är det 25 dagar. 

Vid de tillfällen då enskilda personer blir kvar på korttidsavdelningen efter 

att de är färdigbehandlade, bör dygnskostnad för särskilt boende träda i kraft, 

dock tidigast efter 20 dagars vistelse på korttidsavdelningen. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Biträdande förvaltningschef 2020-01-14 
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§ 19 Dnr 2020/00005  

Bokslut 2019 

Omsorgsnämndens beslut 

Godkänna bokslutet för omsorgen 2019 och lämna till Kommunfullmäktige.  

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef och förvaltningsekonom går igenom bokslutet för 

omsorgen under 2019. Största underskottet beror på externa placeringar 

inom LSS. 

Underskottet bromsades tack vare verksamhetsförändringarna på Allégården 

och Lyktan. Vissa av de slutliga lönekostnaderna överensstämmer inte med 

enhetschefernas redovisningar på grund av sena rapporteringar för OB och 

vikariekostnader.  

Uppdaterade nyckeltal delas ut.  

Beslutsunderlag 

 Bokslut 2019, Förvaltningsekonom justerat 2020-02-06.   
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§ 20 Dnr 3784  

Information från förvaltningen 

Omsorgsnämndens beslut 

Tacka för informationen.  

Ärendebeskrivning 

Fixarverkstan ska byta lokal och flyttar till "gamla" Lyktan, där kommer de 

bland annat ha en tvättverksamhet och tvätta arbetskläder åt förvaltningen. 

Nyhetsbrev med information från nämndordförande, förvaltningschef och 

biträdande förvaltningschef kommer skickas ut till samtliga verksamheter 

(till en början via enhetscheferna) samt till nämnden en gång per månad. 

Tre av ärendena hos IVO är avslutade.  

Både en Lex Maria och Lex Sarah som handlade om ett flertal fall-olyckor. 

En Lex Sarah ang. läkemedel.  

 

Revisionsrapport: Granskning Vårdkedjan för personer med psykisk 

funktionsnedsättning. Rapporten besvarad av biträdande förvaltningschef 

och skickad till revisor. 

Digitaliseringen av nämndadministrationen är i slutskedet och flera av 

ledamöterna har redan fått sina plattor. Sekreterare föreslår att man börjar 

med handlingar enbart till nämnden där inga sekretesshandlingar hanteras, 

för att sedan utöka till att omfatta även arbetsutskottet. 
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§ 21 Dnr 3785  

Redovisning från enhetscheferna, 
verksamhetsberättelser samt verksamhetsplaner 

Omsorgsnämndens beslut 

Tacka för informationen.  

Ärendebeskrivning 

Presentation av verksamhetsberättelser från 2019 samt verksamhetsplaner 

för 2020 från samtliga enhetschefer inom omsorgen. Underlag utskickat 

innan till nämnden. 

 

 

 

 

 

 

      

 

 


