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§ 70 Dnr 2020/00157  

Avgifter matpriser från 1 januari 2021 

Omsorgsnämndens beslut 

Föreslå kommunfullmäktige besluta: 

1. Priset för helt matabonnemang fastställs till 3 520 kronor per månad från 

och med den 1 januari 2021 och tills nytt beslut fattas. 

2. Priset för färdiglagad mat som distribueras hem till den enskilde ska förbli 

oförändrat från den 1 januari 2021 och tills nytt beslut fattas.  

  

Ärendebeskrivning 

De gällande matpriserna för 2020 är: 

1. 3 450 kronor per månad för helt matabonnemang. 

2. 60 kronor per portion för färdiglagad mat som distribueras hem till den 

enskilde. 

Priset för helt matabonnemang föreslås höjas till 3 520 kronor per månad. 

Priset för färdiglagad mat som distribueras hem till den enskilde föreslås 

vara oförändrat.  

Det nya priset föreslås gälla från och med den 1 januari 2021.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från förvaltningssekreterare 2020-09-23  
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§ 71 Dnr 2020/00155  

Avgifter för hjälpmedel i ordinärt boende, särskilt 
boende samt LSS- och psykiatriboende från 1 januari 
2021 

Omsorgsnämndens beslut 

Avgifterna för hjälpmedel 2021 ska vara oförändrade tills annat beslut fattas  

Ärendebeskrivning 

De gällande avgifterna för hjälpmedel 2020 är: 

1. Utprovningsavgift hjälpmedel barn och ungdom under 20 år 0 kronor. 

2. Hjälpmedelsavgift i ordinärt boende och för personer i LSS- och 

psykiatriboende 150 kronor per komplett hjälpmedel. 

3. Hjälpmedelsavgift för personer i särskilt boende 50 kronor per månad. 

Samtliga avgifter föreslås vara oförändrade.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse förvaltningssekreterare 2020-09-23 
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§ 72 Dnr 2020/00154  

Avgifter för hälso- och sjukvård och högkostnadsnivå 
från 1 januari 2021 

Omsorgsnämndens beslut 

Avgifterna för hälso- och sjukvård samt högkostnadsnivå ska vara 

oförändrade från den 1 januari 2021 och till nytt beslut fattas.  

Ärendebeskrivning 

De gällande avgifterna för hälso- och sjukvård 2020 är: 

1. Hembesök för barn och ungdom under 20 år 0 kronor. 

2. Hembesök för personer över 20 år av 

sjuksköterska/arbetsterapeut/sjukgymnast/ på delegation 150 kronor. 

3. Uteblivet besök eller sent avbokat besök 300 kronor samt 50 kronor i 

faktureringsavgift. 

4. Tidssamordnade besök med exempelvis läkare på landstinget 150 kronor. 

Vid flera behandlingar samma dag debiteras enbart ett besök. Konsultation 

vid sjukvårdande behandling sker utan uttag av avgift. Endast en avgift tas ut 

då flera i samma familj får vård i hemmet vid samma tillfälle. 

De gällande avgifterna för högkostnadsnivå 2020 är: 

1. Enstaka hembesök 150 kronor per besök, dock maximalt 450 kronor per 

månad. 

2. För den som inte har några andra pågående hemtjänstinsatser och enbart är 

inskriven i hemsjukvården med kontinuerliga besök 450 kronor per månad. 

3. Den som har hemtjänstinsatser som även är i behov av hemsjukvård 

betalar maximalt efter kommunens maxtaxa för hemtjänstinsatser. 

Samtliga avgifter gällande hälso- och sjukvård samt högkostnadsnivån 

föreslås vara oförändrade från den 1 januari 2020. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, förvaltningssekreterare 2020-09-23  
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§ 73 Dnr 2020/00153  

Avgifter för hunddagis från 1 januari 2021 

Omsorgsnämndens beslut 

Föreslå kommunfullmäktige besluta: 

1. Månadsavgiften för hund på hunddagis fastställs till 1 550 kronor från och 

med den 1 januari 2021. 

2. Avdraget på månadsavgiften då hunddagis måste stänga hålls oförändrat 

på 75 kronor per dag. 

3. Avgiften för tillfällig vistelse på hunddagis hålls oförändrad på 100 kronor 

per dag. 

Samtliga avgifter ska gälla tills nytt beslut fattas.  

Ärendebeskrivning 

De gällande avgifterna för hunddagis är 2020: 

1. 1 500 kronor per månad för hund på hunddagis. 

2. Avdraget på månadsavgiften då hunddagis måste stänga 75 kronor per 

dag. 

3. Tillfällig vistelse på hunddagis 100 kronor per dag. 

Den månatliga avgiften föreslås höjas till 1 550 kronor och övriga avgifter 

föreslås stå oförändrade.  

  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse förvaltningssekreterare 2020-09-23  
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§ 74 Dnr 2020/00158  

Samråd, Förslag till detaljplan kvarteret Berguven 

Omsorgsnämndens beslut 

Inget att erinra om detaljplanen.  

Ärendebeskrivning 

Samråd med planbeskrivning har inkommit från Miljö- och 

byggnadsnämnden gällande detaljplan för kvarteret Berguven (Berga Gård). 

Planförslaget finns tillgängligt för synpunkter från den 25 september till den 

6 november.  

Denna detaljplan anses inte påverka nämndens verksamheter. Har 

ledamöterna i nämnden personliga åsikter om detta är det fritt att lämna 

dessa som privatperson.  

Beslutsunderlag 

Samråd, förslag till detaljplan kvarteret Berguven, Miljö- och 

byggnadsnämnden, 2020-09-25 
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§ 75 Dnr 2020/00002  

Delegationsbeslut 2020 

Omsorgsnämndens beslut 

Lägga delegationsbesluten till handlingarna. 

Kristina Karlsson (M) avstår från att delta i beslutet.  

 

Ärendebeskrivning 

Anställningar under augusti 2020 inom omsorgsförvaltningen. 

Biståndsbeslut fattade under augusti 2020 inom SoL samt LSS av 

biståndshandläggare. 

Beslut om nedskrivning eller befrielse av skuld avseende debiterad avgift 

inom äldre och handikappområdet enl. 4 kap. 2 § SoL, dnr 2020/147,  

ON AU 2020-09-30 § 102 

Under pandemin har vissa i nämnden upplevt svårigheter med att de inte kan 

se underlagen (anställningsavtal, delegationslistor m.m.) innan beslut. 

Kristina Karlsson (M) avstår därför idag från att delta i beslutet.  

Underlagen till besluten finns för påseende hos nämndsekreterare veckan 

innan sammanträdet.  
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§ 76 Dnr 2020/00001  

Anmälningsärenden 2020 

Omsorgsnämndens beslut 

Lägga anmälningsärendena till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Riktlinjer för representation och uppvaktning, KS 2020-09-08, Dnr 2020/146 

§ 132. 

Disponering av kommunstyrelsens förfogandemedel med anledning av 

coronaepidemin, KS 2020-09-08, Dnr 2020/168 § 128  
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§ 77 Dnr 2020/00146  

Rapport icke verkställda beslut, kvartal 2 2020 

Omsorgsnämndens beslut 

Godkänna rapporten och överlämna denna 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 2020 1 beslut att rapportera. 

  
Datum 
för  
beslut 

Verk-
samhet 

Insats Kön Födelseår Anledning till att 
beslutet ej verkställts 
inom 3 månader 

200515 SoL Säbo Man 1954 Enhetschef ej 
prioriterat sökande pga 
corona och att den 
enskilde har Säboplats i 
annan kommun. 

 
 

Rapportering till Inspektionen för Vård och Omsorg gjord 2020-08-28 

Rapportering till kommunens revisorer 2020-08-28 

 

Omsorgsnämnden föreslås överlämna rapporten till kommunfullmäktige. 
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Magnus Sundström 

Avgiftshandläggare     

Beslutsunderlag 

 Rapport avgiftshandläggare 2020-08-28.     
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§ 78 Dnr 2020/00148  

 Sammanträdestider 2021 

Omsorgsnämndens beslut 

Godkänna föreslagna sammanträdestider för 2021.  

Ärendebeskrivning 

Förslag på sammanträdestider för 2021 gällande Kommunstyrelsen (KS) 

med tillhörande arbetsutskott har inkommit till nämnden. Utifrån detta bör 

omsorgsnämnden ta fram datum och tider för sina sammanträden under 2021 

samt datum och tider för Kommunala Pensionärs- samt Tillgänglighetsråden 

(KPR samt KTR). 

Förslag till sammanträdestider för omsorgsnämnden 2021: 

AU                                  Nämnd 

20 jan                              3 feb (heldag) 

17 mars                          31 mars 

21 april                            5 maj 

19 maj                             2 juni 

1 september                   15 september 

29 september                 13 oktober 

17 november                   1 december 

Förslag för KPR samt KTR:  

8 mars, 17 maj, 20 september samt 22 november. 

Beslutsunderlag 

 Sammanträdestider 2021 KS, skrivelse KS kansli 2020-09-09. 

Tjänsteskrivelse, förvaltningssekreterare 2020-09-21.     
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§ 79 Dnr 2020/00073  

Hjälp med inköp av dagligvaror utan biståndsbeslut 

Omsorgsnämndens beslut 

Smedjebackens kommun fortsätter att tillhandahålla hjälp med inköp av 

dagligvaror till enskilda individer över 70 år som är folkbokförda i 

Smedjebackens kommun, utan individuell behovsprövning med stöd av lag 

(2009:47).  

Beslutet gäller från och med den 1 november och till den 31 december 2020 

och är en förlängning på tidigare nämndbeslut från 16 september 2020.  

Äska om 70 000 kr per månad för att täcka kostnaderna året ut för denna 

verksamhet.  

Ärendebeskrivning 

Enligt lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter, 2 kap §7 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 även fortsättningsvis alla som är över 70 år att 

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

inom riskgruppen och som saknar anhöriga kan behöva hjälp av kommunen, 

eller annan aktör, med inköp av dagligvaror samt att få dessa hemlevererade, 

här kallat handlingshjälp. 

Nuläge 

Handlingshjälpen har tillhandahållits med hjälp av personal från AME 

(arbetsmarknadsenheten) under sommaren 2020 men då AME inte längre 

hade möjlighet att avsätta personal till denna verksamhet togs den över av 

Omsorgsförvaltningen 1 september. Även Räddningstjänsten och frivilliga 

har under året varit involverade i handlingshjälpen genom att ta emot samtal 

och hjälpa till med packning och utkörning av varor. Handlingshjälpen har 

varit mycket uppskattad sedan den startade i våras. Behovet varierar under 

veckorna och har visat sig vara högst på tisdagar och fredagar, i snitt har det 

rört sig om 15-20 ärenden per vardag de senaste månaderna. 
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Från 1 september 2020 tog Omsorgsförvaltningen över ansvaret för att 

handla åt de äldre i kommunen och planen var då att tillhandahålla hjälpen  

t.o.m sista oktober. Eftersom det nu åter finns en ökad smittspridning av 

covid -19 i Sverige och Folkhälsomyndighetens rekommendationer om 

begränsade kontakter för 70+ består ser omsorgen ett fortsatt behov av 

handlingshjälp.  

Omsorgsförvaltningen tog 1 september även över en medarbetare från AME 

som tidigare hade ansvarat för handlingshjälpen och planen är att den 

personen fortsätter arbeta med handlingshjälpen året ut. För att vi ska klara 

av arbetsuppgiften behövs det även förstärkning från andra personer. Vi 

behöver fortsatt hjälp från Räddningstjänsten som tar emot samtalen. 

Handlarna och personal från som AME hjälper till med att packa varor, samt 

frivilliga som vid tillfälliga toppar hjälper till med att köra ut varor.  

Kostnaden för att ta över verksamheten från AME beräknades initialt uppgå 

till 40 000 kr per månad vilket skulle täcka kostnaden för en heltidstjänst 

samt vissa kringkostnader. Nu har verksamheten blivit mer kostsam då 

omsorgen inte mer kan erhålla hjälp i samma omfattning som tidigare från 

AME. Behovet under november och december för att utföra verksamheten 

uppgår till en person på 100% samt en person på 80%. Detta innebär en ökad 

månatlig lönekostnad för omsorgen om ca 70 000kr. 

Lönekostnaderna för de personer som jobbar med handlingshjälpen kan inte 

omsorgen finansiera inom befintlig ram. Omsorgsförvaltningen kommer 

därför att äska om medel från KS om ytterligare 140 000 kr till 

handlingshjälpen för november och december månad. 

För närvarande pågår en uppföljning av verksamheten. Innan årets slut bör 

det tas ställning till om kommunen ska fortsätta bedriva verksamheten även 

nästa år eller om verksamheten kan läggas ner eller bedrivas på annat sätt 

framöver. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Förvaltningschef Elisabet Zimmer, 2020-10-07. 
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§ 80 Dnr 2020/00041  

Budgetuppföljning 2020 

Omsorgsnämndens beslut 

Godkänna budgetuppföljningen för 2020.  

Ärendebeskrivning 

Förvaltningsekonom och förvaltningschef presenterar underlaget som 

nämnden fått med kallelsen. 

I år är det svårare än vanligt att förutsäga budgeten på grund av Covid-19, 

det finns många osäkra faktorer som kan spela in. 

  

Beslutsunderlag 

  Skrivelse, Uppföljning september, förvaltningsekonom 2020-10-15    
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§ 81 Dnr 2020/00151  

Budget 2021 samt plan 2022-2023 

Omsorgsnämndens beslut 

Budgetdokumentet godkänns med föreslagna besparingsförslag.  

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef samt förvaltningsekonom presenterar underlaget som 

skickats till nämnden.  

Många punkter i budgeten beror på storleken av statsbidrag de närmaste 

åren.  

Just nu håller 10 personer, som tidigare arbetat som vikarier inom omsorgen, 

på att utbilda sig till undersköterskor. Detta pågår samtidigt som de arbetar 

till 50%. Planen att de ska vara färdigutbildade innan slutet av 2021 och efter 

genomgången utbildning erbjudas tillsvidareanställning inom omsorgen. 

En tävling kommer utlysas bland omsorgens personal för att få in 

namnförslag till det nya LSS-boendet. Förvaltningschef kommer ta upp detta 

i nästa månads informationsblad. 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse, Budget 2021 samt plan 2022-2023, förvaltningsekonom samt 

förvaltningschef 2020-10-14.      
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§ 82 Dnr 2020/00106  

Lägesrapport Corona samt eventuella beslut 

Omsorgsnämndens beslut 

Tacka för informationen.  

Ärendebeskrivning 

Ett flertal ur personalen samt flera brukare har provtagits senaste veckorna 

men ingen med positivt resultat för Covid -19. Det råder just nu en stor 

osäkerhet inom verksamheten på grund av det nationella beslutet att öppna 

upp särskilda boenden för besök från och med den 1 oktober. Medicinskt 

ansvarig sjuksköterska (MAS) har tagit fram rutiner och vädjar till anhöriga 

att följa dessa. På flera ställen i övriga landet ökar smittspridningen, just nu 

är läget i kommunen lugnt, men kan vända snabbt. 

Verksamheten testar alla som har sjukdomssymptom och/eller flyttar in på 

boenden eller kommer tillbaka från sjukhusvistelse. 

Dagverksamheten för äldre håller (som enda dagverksamhet i kommunen) 

fortsatt stängt. 

Skyddsutrustning ska finnas så verksamheten kan klara tre månader (även 

om det blir restriktioner med munskydd i alla situationer) men det kan bli 

problem att lagerhålla sådana volymer av utrustning.  
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§ 83 Dnr 4278  

Information från omsorgsförvaltningen 

Omsorgsnämndens beslut 

Tacka för informationen.  

Ärendebeskrivning 

Rekrytering pågår av nya enhetschefer då en av de nuvarande cheferna är 

tjänstledig och en har sagt upp sig. Tjänsterna ligger ute nu.  

Vikarier, poolen har utökats, men då det fortfarande är relativt höga 

sjukskrivningstal kvarstår problem med bemanning i vissa fall. 

Heltidsresan, info under eftermiddagen som en fortsättning på 

utbildningstillfällena den 28-29 sept med Marcus Gustavsson från Time 

Care.  

HSL, genomlysning med Jenny Stridsman. Arbetet håller tidsplanen. 

Dokument kommer tas fram i form av riktlinjer och liknande. Planer finns på 

olika typer av eventuella samarbeten. Finns andra funktioner där man kan 

samarbeta? Exempelvis dietist, anhörigstöd eller annat? 
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§ 84 Dnr 2020/00152  

Utbildningspass 

Omsorgsnämndens beslut 

Tacka för utbildning och information.  

Ärendebeskrivning 

Utbildningspass gällande schemaläggning inom omsorgen, projektet "Heltid 

som norm". 

Öppna jämförelser, statistik hämtad från RKA (Rådet för främjande av 

kommunala analyser).  

 

      

 

 


