
 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(11) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-16 
 

 

  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Skypemöte, onsdagen den 16 september 2020 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) 
Göran Engström (C) 
Jerry Jäger (SD) 

 
 

 Ersättare 

Fredrik Holmgren (S) 
Lena Nilsson (S) 
Magnus Pettersson (S) 
Ann-Louise Ericsson (S) 
Yvonne Johansson (MP) 

 
Tjänstgörande 
 
 
 
Tjänstgörande 

Övriga närvarande Kent Berglund 
Anna Nordström 
Jenny Stridsman 
Elisabet Zimmer 
Anette Billström 
Teresa Ramqvist 

Sjukgymnast, rehab-teamet §62 
Arbetsterapeut, rehab-teamet § 62 
Konsult, § 68 
Förvaltningschef 
Förvaltningsekonom 
Sekreterare 

Justerare Göran Engström 

Justeringens plats och tid Johan Ahlbäcks plats 7, Smedjebacken, 2020-09-21 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 62-69 
 Teresa Ramqvist  

 Ordförande 

  

 Monica Forsgren  

 Justerare 

  

 Göran Engström  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-09-16 

Datum då anslaget sätts upp 2020-09-21 Datum då anslaget tas ned 2020-10-13 

Förvaringsplats för protokollet Johan Ahlbäcks plats 7 
 

Underskrift 

  

 Teresa Ramqvist  



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(11) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-16 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

§ 62 Dnr 2020/00145 
Presentation av rehabteamet ............................................................. 3 

§ 63 Dnr 2020/00144 
Enkät "Tankar om åldrandet 2020" ..................................................... 4 

§ 64 Dnr 2020/00002 
Delegationsbeslut 2020 ...................................................................... 5 

§ 65 Dnr 2020/00001 
Anmälningsärenden 2020 .................................................................. 6 

§ 66 Dnr 2020/00118 
Uppdatering av riktlinjer för biståndshandläggning ............................. 7 

§ 67 Dnr 2020/00143 
Delårsbokslut 2020 ............................................................................ 8 

§ 68 Dnr 2020/00139 
Genomlysning av verksamheter tillsammans med konsult Jenny 
Stridsman ........................................................................................... 9 

§ 69 Dnr 2020/00106 
Lägesrapport Corona samt eventuella beslut ................................... 10 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(11) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-16 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 62 Dnr 2020/00145  

Presentation av rehabteamet 

Omsorgsnämndens beslut 

Tacka för presentationen.  

Ärendebeskrivning 

Sjukgymnast Kent Berglund och arbetsterapeut Anna Nordström berättar om 

rehabteamet och presenterar vilka övriga som ingår i teamet. Personalstyrkan 

är fulltalig för första gången på länge och detta gör att man kan arbeta mer 

förebyggande. Teamet kommer fokusera mer på träning och mindre på 

hjälpmedel genom att försöka motivera patienten i ett tidigt stadie att bli mer 

självständig. De kommer erbjuda så kallade "rehabpaket" med tidiga 

insatser.  

Kent kommer kontakta vård- och omsorgscollege för att se om man kan 

samarbeta kring frågorna och få in denna del redan under utbildningen. 

Presentationen kommer mejlas ut till nämnden.  
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§ 63 Dnr 2020/00144  

Enkät "Tankar om åldrandet 2020" 

Omsorgsnämndens beslut 

Tacka för informationen.  

Ärendebeskrivning 

Rapporten presenteras av förvaltningschef. Enkäten som skickades ut under 

våren 2020 bestod av något färre frågor än den som gjordes under 2018. 

Tanken är att enkäterna kommer skickas ut vartannat år så att omsorgen hela 

tiden kan följa måendet bland kommunens äldre befolkning. En viktig sak 

som kom fram när svaren gicks igenom är att det fortfarande är en relativt 

stor del av de äldre som inte är bekväma med att använda ny teknik i form av 

dator och liknande, detta kan leda till utanförskap.  

I det stora verkar de flesta trivas bra i kommunen. Förvaltningen planerar att 

skicka rapporten till alla som fick enkäten från början. Den kommer även 

spridas till föreningar, övriga förvaltningar, studieförbund och liknande.  
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§ 64 Dnr 2020/00002  

Delegationsbeslut 2020 

Omsorgsnämndens beslut 

Lägga delegationsbesluten till handlingarna.      

Ärendebeskrivning 

Anställningar inom omsorgsförvaltningen under maj, juni och juli 2020. 

Beslut fattade av biståndshandläggare inom SoL och LSS under maj, juni 

och juli 2020. 

Anmälan till inspektionen för vård och omsorg (IVO) Lex Sarah,  

2020-07-13, dnr 2020/128. Ärendet avslutat hos IVO den 21 augusti 2020. 

Anmälan till IVO Lex Maria 2020-08-21, dnr 2020/129. Pågående ärende.  

Ordförandebeslut 2020-08-31, Hjälp med inköp av dagligvaror utan 

biståndsbeslut, förlängning av tidigare ordförandebeslut, dnr 2020/73.        
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§ 65 Dnr 2020/00001  

Anmälningsärenden 2020 

Omsorgsnämndens beslut 

Lägga anmälningsärendena till handlingarna  

Ärendebeskrivning 

Protokollsutdrag KS 2020/168 2020-07-28, § 121 Disponering av 

kommunstyrelsens förfogandemedel med anledning av coronapandemin. 

Protokollsutdrag KF 2020/248 2020-06-22, § 53 Avsägelse (M) från uppdrag 

som ersättare i omsorgsnämnden, gemensam ATL-nämnd och gemensam 

överförmyndarnämnd. 

Protokollsutdrag KF 2020/281 2020-06-22, § 42 Budget 2021 

Smedjebackens kommun. 
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§ 66 Dnr 2020/00118  

Uppdatering av riktlinjer för biståndshandläggning 

Omsorgsnämndens beslut 

Godkänna de reviderade riktlinjerna.  

Ärendebeskrivning 

Den tidigare beslutade riktlinjen för biståndshandläggning inom SoL 

(Socialtjänstlagen) har reviderats under sommaren av tidigare biträdande 

förvaltningschef.  

Ändringarna var anpassade utifrån arbetet med IBIC (individens behov i 

centrum) och ändrar inget i sakfrågor.   
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§ 67 Dnr 2020/00143  

Delårsbokslut 2020 

Omsorgsnämndens beslut 

Godkänna delårsbokslutet för 2020.  

Ärendebeskrivning 

Vissa ändringar har tillkommit sedan materialet skickades ut till nämnden, 

dessa kommer revideras till protokollet. Just nu har omsorgen ett nollresultat, 

men det kan ändras fort, den största risken i det hela är pandemin.  

Kostnaderna för corona ändras allteftersom och uppdateras.  

Ansökan på statsbidrag inskickad, medlen kommer gå till KS som sedan 

fördelar till omsorgen.  
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§ 68 Dnr 2020/00139  

Genomlysning av verksamheter tillsammans med 
konsult Jenny Stridsman 

Omsorgsnämndens beslut 

Tacka för presentationen.  

Ärendebeskrivning 

Jenny Stridsman är intagen som konsult för att göra en genomlysning i vissa 

av arbetsgrupperna inom hemsjukvården. Hon har presenterat arbetet för 

arbetsutskottet i augusti och sedan dess har Jenny börjat med djupintervjuer 

av personalen. Sammanställningen av intervjuerna kommer vara klar, som 

planerat, till den 25 september. Därefter presenteras resultatet till AU samt 

till berörda chefer. 

Jennys presentation kommer skickas ut till nämnden av 

förvaltningssekreterare.   
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§ 69 Dnr 2020/00106  

Lägesrapport Corona samt eventuella beslut 

Omsorgsnämndens beslut 

Ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med frågan om hur man tänker 

starta upp dagverksamheten för äldre och presentera detta till arbetsutskottet 

den 30 sep. 

Revidera beslutet från den 1 april (§40 avseende inköp av skyddsmaterial) 

och att förvaltningen nu endast ska köpa in skyddsutrustning som är godkänd 

(CE-märkt).  

Ärendebeskrivning 

Ingen smitta inom verksamheten i dagsläget men förvaltningen har fortsatt 

hög beredskap. Flertalet verksamheter inom LSS har öppnat igen men i 

begränsad omfattning.  

En ny "coronapool" har skapats för att täcka sjukfrånvaron bland anställda. 

Detta är gjort med extra medel från Kommunstyrelsen. Personalen inom 

denna pool arbetar samtliga heltid i dagsläget.  

Covidavdelningen på Lyktan är nedlagd, men om behov skulle uppstå kan 

plats köpas i Ludvika.  

Ansökningarna till biståndshandläggarna har ökat, många har troligen 

avvaktat under våren med att söka hjälp och skickar nu in ansökningar när 

coronapandemin mattats av.  

Restriktionerna om besöksförbud på äldreboenden släpps från 1 okt 

nationellt. 

Alla i nämnden har fått inbjudan till utbildningen om schemaläggning den 

28-29 september. 

Dagverksamheten för äldre är ännu stängd. Svår bedömning om när den ska 

öppna upp och i vilken omfattning. 

Marianne Ragnarsson (enhetschef Solgården) kommer vara tjänstledig för att 

utbilda eleverna inom vård- och omsorgscollage.  
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Utbildning om schemaläggning för nämnden ca 1.5 tim i samband med nästa 

nämnd (14 okt).  

En fråga har inkommit till kommunen om det finns möjlighet att öppna 

Gläntans matsal och använda som samlingslokal, vissa boende har setts 

utomhus under sommaren och fikat tillsammans men nu när vädret blir 

kallare önskar de att kunna använda lokalen endast för att sitta och äta eget 

medhavt fika. Solveig har fått frågan, och frågan är lyft till kostenheten som 

beslutar om Gläntan (inte omsorgens verksamhet). 

På nämndsmötet den 1 april togs ett beslut där man under vissa 

förutsättningar tillät förvaltningen att, på grund av det akuta läget med 

pandemin, köpa in skyddsutrustning som ännu inte godkänts.  

Då det idag inte längre föreligger någon brist på skyddsutrustning och 

verksamheten har ett bra lager önskar förvaltningen att beslutet revideras av 

nämnden.  

 

      

 

 


