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§ 42 Dnr 2020/00042  

Budget 2021, plan 2022-2023 

Omsorgsnämndens beslut 

Godkänna äskande på 6.2 milj kr med förtydligande av skrivningen för att 

tydliggöra specifika kostnader.  

Ärendebeskrivning 

Förvaltningsekonom går igenom utskickat underlag. Underskottet högre än 

när underlaget skickades ut, just nu beräknas det till sammanlagt 6.2 milj.  

Plan 2022-2023 presenteras till hösten.  

Beslutsunderlag 

Äskande 2021, skrivelse, förvaltningsekonom 2020-04-30 

Budget 2021, skrivelse, förvaltningsekonom 2020-04-30      
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§ 43 Dnr 2020/00041  

Budgetuppföljning 2020 

Omsorgsnämndens beslut 

Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för att arbeta mot ett 

nollresultat i budget.  

Ärendebeskrivning 

Prognosen har inte ändrats mycket sedan i mars. Omöjligt att veta hur 

pandemin kommer påverka under året. Räknar med stor ökning för 

sjukskrivningar under april och framåt.  

Beslutsunderlag 

Prognos för april, skrivelse, förvaltningsekonom 2020-04-30      
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§ 44 Dnr 2020/00002  

Delegationsbeslut 2020 

Omsorgsnämndens beslut 

Lägga delegationsbesluten till handlingarna.       

Ärendebeskrivning 

Anställningar inom omsorgsförvaltningen under mars 2020. 

Beslut fattade av biståndshandläggare inom SoL och LSS under mars 2020.      

Ordförandebeslut enl. KL 2017:725, 6 kap §§ 39-40: 

  

dnr: 2020/61,  

Omdisponering av verksamhet inom omsorgen, 2020-04-09 

  

dnr: 2020/62, 

Stängning av verksamheter inom omsorgsförvaltningen, 2020-04-09  

 

dnr: 2020/68 

Stängning av verksamheter inom omsorgsförvaltningen, förlängning 2020-

04-24     

dnr: 2020/67 

Hjälp med inköp av dagligvaror utan biståndsbeslut, förlängning 2020-04-24                 
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§ 45 Dnr 2020/00001  

Anmälningsärenden 2020 

Omsorgsnämndens beslut 

Lägga anmälningsärendena till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Regeringsbeslut om att skyndsamt utöka antalet tester för covid-19,  

dnr. 2020/60. 2020-04-06.     

Protokollsutdrag KS, §50, dnr. 2020/168, Disponering av kommunstyrelsens 

förfogandemedel med anledning av coronaepidemin. 

Protokollsutdrag KS § 51 dnr. 2020/157, Pandemiplan               
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§ 46 Dnr 2020/00074  

Nämndbeslut - Stängning av verksamheter inom 
omsorgsförvaltningen, förlängning av tidigare 
ordförandebeslut 

Omsorgsnämndens beslut 

Fortsatt hålla dagliga verksamheter inom omsorgen stängda fram till den  

31 augusti 2020 men att även, om förutsättningarna ändras till det bättre med 

coronapandemin, bedöma om tidigare öppning av hela eller delar av 

verksamheterna är möjlig.  

Samt att ge förvaltningen i uppdrag att fortsatt ha en kontinuerlig 

uppföljning av hur detta påverkar de brukare som drabbas av stängningarna. 

 

Verksamheter som berörs är: 

-Dagliga verksamheter för äldre (SoL) 

-Anhörigavlastning för äldre (SoL) 

-Fixarverkstan (SoL) 

-Almen (LSS) 

-Hunddagis (LSS) 

-Steget (LSS)  

Ärendebeskrivning 

På grund av det extraordinära läget med den pågående coronapandemin i 

Sverige har omsorgsförvaltningen sett behov av att tillfälligt stänga ner alla 

dagliga sysselsättningar samt dagliga verksamheter. Detta för att minimera 

risken för smittspridning mellan deltagare/brukare med hänvisning till 

Smittskyddslagen 9 kap 2§ som möjliggör extraordinära 

smittskyddsåtgärder. 

Anledningen till beslutet är att skydda våra deltagare från att exponeras mer 

än nödvändigt då det i dessa verksamheter vistas många individer på samma 

plats vid samma tillfälle. 

Alla berörda brukare och anhöriga är informerade om denna åtgärd, att den 

endast är tillfällig, och varför den vidtas. Förvaltningen behöver säkerställa 

behoven hos den enskilde brukaren och så långt som möjligt sätta in andra 

insatser medan verksamheterna håller stängt. Inom LSS kan det t ex handla 

om utökning av dagliga aktiviteter i eget anpassat boende eller tillfällig 

utökning av personlig assistans. 
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Verksamheterna bör hållas stängda fram till 31 augusti 2020 och om behov 

föreligger bör beslutet förlängas med en månad i taget. 

Skulle läget hastigt förändras till det bättre kan förvaltningen återuppta 

verksamheterna med kort varsel. Vi följer Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer och försöker skydda våra brukare från onödiga kontakter 

så långt det är möjligt. Den tillfälliga stängningen av verksamheterna är ett 

led i detta arbete. 

  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse förvaltningssekreterare 2020-04-28.  
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§ 47 Dnr 2020/00073  

Nämndbeslut - Hjälp med inköp av dagligvaror utan 
biståndsbeslut, förlängning av tidigare 
ordförandebeslut 

Omsorgsnämndens beslut 

Att Smedjebackens kommun fortsätter utföra inköp av dagligvaror till 

enskilda individer över 70 år som är folkbokförda i Smedjebackens 

kommun, utan individuell behovsprövning med stöd av lag (2009:47) Lag 

om vissa kommunala befogenheter.  

Beslutet gäller från och med den 11 maj 2020 och till den 31 augusti 2020 

men kan omprövas när situationen med coronapandemin ändras.           

Ärendebeskrivning 

Enligt lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter, 2 kap §7 så kan en 

kommun utan föregående individuell behovsprövning tillhandahålla 

servicetjänster åt personer som fyllt 68 år. Med servicetjänster avses tjänster 

som är avsedda att förebygga skador, olycksfall eller ohälsa och som inte 

utgör personlig omvårdnad. Som en följd av spridningen av covid-19 så 

uppmanar Folkhälsomyndigheten att alla som är 70 år och uppåt ska 

begränsa sina sociala kontakter. Det innebär att personer som befinner sig 

inom riskgruppen där det saknas anhöriga, kan komma att behöva hjälp av 

kommunen med inköp av dagligvaror samt att få dessa hemlevererade. 

Då det är av största vikt att följa Folkhälsomyndighetens direktiv rörande 

enskilda medborgare som befinner sig inom den uttalade riskgruppen så 

kommer lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter, 2 kap §7 att 

anammas av Smedjebacken kommun. 

          

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, förvaltningssekreterare 2020-04-28  
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§ 48 Dnr 3982  

Information: Planering av nytt LSS-boende 

Omsorgsnämndens beslut 

Tacka för informationen och ge förvaltningen i uppdrag att utlysa en 

namntävling där personalen får lämna förslag till namn på boendet som 

sedan presenteras på hösten första nämndsmöte.  

Ärendebeskrivning 

Upphandlingen är klar och bygget ska förhoppningsvis påbörjas under 

sommaren och stå klart till hösten 2021.  

Hur ska man få in idéer till ett namn på boendet? Mötet föreslår att 

förvaltningen utlyser en tävling för att få in förslag. Alla anställda inom 

omsorgsförvaltningen ska få lämna förslag.  
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§ 49 Dnr 3899  

Lägesrapport Corona 

Omsorgsnämndens beslut 

Tacka för informationen.  

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef och biträdande förvaltningschef informerar. Just nu är det 

ett väldigt snabbt beslutstempo, förutsättningar ändras från dag till dag.  

Svårt att få tag i personal, den ordinarie personalen blir sjuk fortare än andra 

hinner anställas. Viktigt att tänka på hur personalen kommer att må efteråt 

när pandemin börjar avta.  

I dagsläget finns smitta inom verksamheten.  

Förvaltningen har just nu bra tillgång till skyddsutrustning, via beställningar 

som kommit fram efter hand vilket gjort att det kunnat avvärjas tre 

skyddsstopp med Kommunal.   

En stor insats pågår med att utbilda personal i hygienregler. Svårt att sätta ett 

stoppdatum då alla ska ha gått igenom utbildningarna eftersom ny personal 

ständigt kommer in.  

Det har stundvis funnits stor oro bland personalen men förhoppningsvis kan 

det besök av smittskyddsläkare och sköterska från regionen som sker idag 

reda ut en del frågetecken ang. smitta.  

På grund av det osäkra läget föreslås extra arbetsutskott under sommaren, 

eventuellt extra nämnd.  

Verksamheterna arbetar ständigt med att uppdatera rutiner mm för att 

anpassa dessa efter situationen.  

Inga semestrar är beviljade än, men beslut kommer inom kort. 

Samarbetet inom kommunen fungerar bra, pandemigruppen träffas dagligen, 

den består av representanter från alla verksamheter och bolagen. 

Förvaltningschef och biträdande förvaltningschef har dagliga möten med 

enhetscheferna, MAS och MAR. 
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Förvaltningen ser över möjligheten att kunna låta anhöriga besöka sina 

närstående på äldreboenden genom att ha exempelvis en plexiglasskiva 

emellan, och vill höra med nämnden vad de tycker om det. Detta skulle i 

sådana fall vara via bokningssystem, och med hjälp av personal. Nämnden 

ser positivt på förslaget. 

Det har framkommit önskemål från personal, brukare samt anhöriga att 

personal ska använda munskydd vid all kontakt med hemtjänsttagare samt 

boende. 

Idag finns ingen sådan rekommendation från Folkhälsomyndigheten, och 

verksamheten ska anpassa sig efter myndighetsrekommendationer. 

Vad kan man göra extra för personalen? Nämnden ombeds att fundera och 

komma med tips och idéer.  

Rehabilitering av hemkommande sjuka görs i samarbete med regionen.  

Enligt lag får personer med demenssjukdom inte isoleras. Detta blir ett stort 

problem på boenden om den boende är smittad av Covid-19. Frågan är lyft 

via SKR (Sveriges kommuner och regioner) till regeringen. I dagsläget 

punktmarkerar man med extra personal men det blir väldigt 

personalkrävande i längden om smittan skulle spridas mer. 

I dagsläget finns ingen smittspridning inom LSS-verksamheten. 

Riskanalyser inom alla verksamheter gjorda av enhetscheferna, denna 

sammanställning bifogas protokollet. De största riskerna man ser är att: 

-Bemanningen att den inte räcker till 

-Skyddsutrustningen som kan ta slut vilket leder till skyddsstopp. 

-Personal som är orolig att man sprider smitta.  

Varje gång personal insjuknar ska arbetsskadeanmälan göras, även när 

boende smittats, Anmälan till IVO kan göras i efterhand. 

Alla verksamheter har löpande möten och APTer. Ibland inte på samma sätt 

som annars.    
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§ 50 Dnr 3898  

Information från förvaltningen 

Omsorgsnämndens beslut 

Tacka för informationen.  

Ärendebeskrivning 

Tvätteriet har öppnat i måndags. De ska sköta tvättning av arbetskläder till 

vissa av förvaltningens verksamheter. Invigning sker nästa vecka.  

 

      

 

 


