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Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 18 januari 2023 kl 09:00 

Beslutande  Christopher Nilsson (S), Ordförande 
Johan Reyier (S), 1:e vice ordförande 
Ingrid Silfverin (S) 
Mats Jakobsson (S) 
Kerstin Ernebrink (S) 
Monica Georgsson (S) 
Göran Engström (C) 
Kristina Karlsson (M) 
Jerry Jäger (SD) 
 

 

Ej tjänstgörande ersättare Fredrik Holmgren (S) 
Peggy Erlandsson (S) 
Håkan Söderlund (S) 
Anna Sofia Johnsson (S) 
Lennart Persson (S) 
Mikael Wejlander (S) 
Ann Isaksson (V) 
Karin Winqvist (M) 
Lene Vogelsang Larsson (SD) 
 

 

Övriga närvarande Elisabet Zimmer 
Susanne Billström 
Matilda Wetterberg 
Ann-Christin Hahne 

Förvaltningschef 
Biträdande förvaltningschef 
Sekreterare 
Fackligt ombud Kommunal 

Justerare Göran Engström 

Justeringens plats och tid Johan Ahlbäcks plats 7, Smedjebacken, 2023-01-23 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 1-10 
 Matilda Wetterberg  

 Ordförande 

  

 Christopher Nilsson  

 Justerare 

  

 Göran Engström  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2023-01-18 

Datum då anslaget sätts upp 2023-01-23 Datum då anslaget tas ned 2023-01-23 

Förvaringsplats för protokollet  
 

Underskrift 

  

 Matilda Wetterberg  
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§ 1 Dnr 2023/00001 

Val av arbetsutskott 

Omsorgsnämndens beslut 

Till omsorgsnämndens arbetsutskott under perioden 2023-2026 utses: 

Ledamöter: Christopher Nilsson (S), Johan Reyier (S) samt Göran Engström 

(C). 

Ersättare: Mats Jacobsson (S), Ingrid Silfverin (S) samt Monica Georgsson 

(S). 

Ärendebeskrivning 

Omsorgsnämnden har att, i enlighet med kommunens gemensamma 

reglemente för nämnder och styrelse, utse ett arbetsutskott. Arbetsutskottet 

ska bestå av ordförande, vice ordförande, ledamot samt tre ersättare.  

Förslag: 

Ordinarie ledamöter: Christopher Nilsson (S), Johan Reyier (S), Göran 

Engström (C) 

Ersättare: Mats Jacobsson (S), Ingrid Silfverin (S), Monica Georgsson (S). 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, sekreterare, 2023-01-11 
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§ 2 Dnr 2023/00006 

Val av omsorgsnämndens ledamöter och ersättare i 
kommunala pensionärs- och tillgänglighetsråden 

Omsorgsnämndens beslut 

Till kommunala pensionärs- och tillgänglighetsråden utser omsorgsnämnden 

under perioden 2023-2026 följande representanter: 

Ledamöter: Christopher Nilsson (S) och Johan Reyier (S). 

Ersättare: Mats Jacobsson (S) och Kerstin Ernebrink (S). 

Christopher Nilsson (S) utses även till ordförande för kommunala 

pensionärs- och tillgänglighetsråden. 

Ärendebeskrivning 

Omsorgsnämnden ska i enlighet med kommunala pensionärs- och 

tillgänglighetsrådens reglementen utse två ledamöter och två ersättare till 

råden. Omsorgsnämnden ska dessutom utse kommunala pensionärs- och 

tillgänglighetsrådens ordförande. 

Förslag: 

Ordinarie ledamöter: Christopher Nilsson (S) och Johan Reyier (S). 

Ersättare: Mats Jacobsson (S) och Kerstin Ernebrink (S). 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, sekreterare, 2023-01-11. 
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§ 3 Dnr 2023/00016 

Val av representant till Välfärdsrådet 

Omsorgsnämndens beslut 

Utser Christopher Nilsson (S) som representant till Välfärdsrådet under 

perioden 2023-2026. 

Ärendebeskrivning 

Välfärdsrådets roll och uppdrag 

Välfärdsrådet utgör ett politiskt samverkansorgan på övergripande och 

strategisk nivå för länets kommuner och Region Dalarna gällande 

socialtjänst och hälso- och sjukvård. Välfärdsrådet utgör en förutsättning för 

ett framgångsrikt arbete som syftar till att ge Dalarnas medborgare en god 

och jämlik vård och socialtjänst. 

Välfärdsrådet ska följa utvecklingen och samverka i frågor om hälsa och 

välfärd som är strategiskt viktiga för Dalarnas befolkning. Särskild 

uppmärksamhet ska ägnas åt kunskapsstyrning och gemensamma 

utvecklingsprocesser. Välfärdsrådet kan genom politisk samverkan prioritera 

gemensamma kunskaps- och utvecklingsfrågor genom att exempelvis 

rekommendera beslut om länsövergripande överenskommelser inom vård 

och omsorg samt föreslå implementering av kunskapsstöd och gemensam 

verksamhetsutveckling. Välfärdsrådet ska därutöver samverka med andra 

regionala politiska nätverk inom relevanta verksamhetsområden. 

Som politiskt samverkansorgan regleras Välfärdsrådets arbetsformer inte i 

kommunallagen och rådet har således ingen självständig beslutanderätt. 

Välfärdsrådets sammansättning 

Välfärdsrådet består av ledamöter från Dalarnas kommuner samt Region 

Dalarna. Regionens ledamöter består av presidiet i Region Dalarnas hälso- 

och sjukvårdsnämnd. Kommunernas ledamöter utgörs av ordförande i 

socialnämnd eller motsvarande nämnd. Varje kommun utser sina 

representanter i enlighet med interna utnämningsrutiner. Ledamöternas 

utnämning sammanfaller med utnämnandet av huvudmans mandatperiod. 

Smedjebackens kommun representeras genom en ledamot från 

omsorgsnämnden och en ledamot från familje- och utbildningsnämnden.  

 

Christopher Nilsson (S) föreslås som representant till Välfärdsrådet 

under perioden 2023-2026. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, sekreterare, 2023-01-12. 
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§ 4 Dnr 2022/00149 

Sammanträdestider 2023 

Omsorgsnämndens beslut 

Fastställer förändring av sammanträdestider för omsorgsnämnden under år 

2023. 

Ärendebeskrivning 

Omsorgsnämnden beslutade 2022-11-30 att fastställa de då föreslagna 

sammanträdestiderna för året 2023.  

Sammanträdestiderna behöver nu ändras. Följande förslag är framtaget i 

enighet med omsorgsnämndens ordförande och omsorgsförvaltningen: 

 

Beredning Arbetsutskott Nämnd 

- - 18 januari 

9 januari 18 januari 7 februari 

27 februari 6 mars 24 mars 

17 april 5 maj 17 maj 

22 maj 29 maj 12 juni 

11 augusti 21 augusti 1 september 

25 september 2 oktober 16 oktober 

6 november 20 november 4 december 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, sekreterare, 2023-01-13. 
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§ 5 Dnr 2023/00009 

Digital fixartjänst 67+ 

Omsorgsnämndens beslut 

Godkänner upprättandet av digital fixartjänst för medborgare från 67 år och 

ger förvaltningen i uppdrag att utvärdera behovet av eventuella 

begränsningar och ramar. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef presenterar bakgrund till och projektet med digital 

fixartjänst 67+. Vartannat år utgår en enkät till alla äldre över 75 år där 

förslag och önskemål framkommer. Flertalet synpunkter behandlar hur äldre 

klarar sig i den digitala världen. Liknande tjänst erbjuds av 

pensionärsföreningar och dylikt. Omsorgsförvaltningens tjänst ska ej 

konkurrera på med privata näringslivet. Därav erbjuds tjänsten till 

medborgare från 67 år, eftersom det då faller inom omsorgsnämndens 

ansvarsområde inom socialtjänstlagen.  

Tjänstens pris föreslås vara 50 kronor per tillfälle. 

 

Yrkande 

Mats Jacobsson (S) yrkar att upprättandet av digital fixartjänst för 

medborgare från 67 år godkänns samt att förvaltningen ges i uppdrag att 

utvärdera behovet av eventuella begränsningar och ramar. 

Beslutsunderlag 

Presentation, förvaltningschef, 2023-01-18. 
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§ 6 Dnr 2023/00011 

Digitaliseringsstrategi 

Omsorgsnämndens beslut 

Ger förvaltningen i uppdrag att upprätta en digitaliseringsstrategi till våren 

2023. 

Ärendebeskrivning 

Det finns ett ökat behov av en långsiktig strategi gällande digitalisering inom 

omsorgen. 

Beslutsunderlag 

Information, förvaltningschef, 2023-01-18. 
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§ 7 Dnr 2023/00013 

Demensplatser 

Omsorgsnämndens beslut 

Ger förvaltningen i uppdrag att utreda behovet om demensplatser och 

upprätta en plan för vart fler demensplatser kan byggas. Återrapportering 

sker innan sommaren 2023. 

Ärendebeskrivning 

Stor demografisk utmaning ger ett ökande behov av platser på 

demensboende. 

Beslutsunderlag 

Information, förvaltningschef, 2023-01-18. 
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§ 8 Dnr 2023/00010 

Vaccinationskrav 

Omsorgsnämndens beslut 

Utgår till nämndsammanträde 7 februari 2023. 

Ärendebeskrivning 

Omsorgsnämnden beslutade 2022-10-12 att låta vaccinationskravet för 

nyanställda, studenter och liknande som ska arbeta nära de mest utsatta 

kvarstå. 

Region Dalarna beslutade 2022-12-19 att upphäva vaccinationskravet för 

nyanställda, med bakgrund av att vaccinationen inte ger ett tillräckligt skydd 

för att förhindra smittspridning även om vaccinationen ger ett gott skydd mot 

svår sjukdom. Andra smittskyddande insatser anses som viktigare och 

vaccinationskravet upphävs därav.  

Omsorgsnämnden föreslås med bakgrund av detta att upphäva 

vaccinationskravet för nyanställda, studenter och liknande som arbetare nära 

de mest utsatta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, sekreterare, 2023-01-11 

Beslut 2022-12-19 Regionstyrelsen § 176 

Beslut 2022-10-12 Omsorgsnämnden § 97 
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§ 9 Dnr 2023/00014 

Information gällande omorganisering av hemtjänst 

Omsorgsnämndens beslut 

Lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Biträdande förvaltningschef presenterar arbetet med omorganisering av 

hemtjänsten. 

Medarbetarenkäten från föregående år innefattar flera synpunkter gällande 

hemtjänstens arbete. Chef över hemtjänst och chef över Hedgården gjorde 

efter detta tillsammans med medarbetare och personal från förvaltningen 

studiebesök vid två kommuner, utvalda utifrån sina goda resultat på Kolada 

och förhållandevis låga sjukfrånvaro. 

Inom en av dessa kommuner arbetar omsorgspersonalen i mindre grupper, i 

mindre områden och med större kontinuitet. De arbetar också med större 

valfrihet vad gäller dagens innehåll för brukare. 

Inom den andra av dessa kommuner beviljas brukare hemtjänstinsatser även 

om de flyttar till särskilt boende i syfte att personalen ska kunna följa med 

sina brukare från hemtjänst i ordinärt boende till hemtjänst i särskilt boende. 

De särskilda boendena har också allmänna utrymmen som hela befolkningen 

kan besöka. Ungdomar kan exempelvis spela diverse spel. Vidare 

implementerar denna kommun ”Ung i omsorgen” där skolungdomar arbetar 

några timmar under helgen, för att bland annat skapa ett intresse av yrket.  

 

Vid omorganiseringen av hemtjänsten i Smedjebackens kommun plockades 

fördelarna med de två ovannämnda modellerna ut. Söderbärkes hemtjänst 

ligger nu under Hedgårdens enhetschef.  

Vidare har hemtjänsten i Smedjebacken fått nytt planeringsverktyg. Hög 

sjukfrånvaro innebär utmaningar att få till arbete med små arbetsgrupper. 

Centrumgruppen är dock nu indelad i fyra grupper, som sedermera kommer 

delas in i ytterligare två eller tre grupper. Dessutom pågår införandet av 

digitala inköp pågår och matdistributionen avvecklas.  

Slutligen meddelar biträdande förvaltningschefer att det än så länge kommit 

in få arbetsansökningar. 

Beslutsunderlag 

Information, biträdande förvaltningschef, 2023-01-18. 
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§ 10 Dnr 2023/00004 

Information från förvaltningen 

Omsorgsnämndens beslut 

Lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef presenterar planering inför de två kommande 

nämndsammanträden. Sammanträdena den 7 februari och den 24 mars 

planeras vara heldagar för nämnden där förvaltningens arbete presenteras 

och allmän information om nämndarbetet och förvaltningens organisation 

delges. 

 

Förvaltningschef presenterar förvaltningens organisationsschema och 

förklarar hur organisationen är uppbyggd och fungerar med förvaltningschef, 

biträdande förvaltningschef, enhetschefer och all övrig personal. 

Vidare informerar förvaltningschef om hög frånvaro, delvis till följd av att 

medarbetare inom omsorgens verksamheter måste stanna hemma vid minsta 

symptom. Covid-19 fortfarande är aktivt men något lugnare än vid jul.  

 

Biträdande förvaltningschef informerar om att det är svårt att bemanna under 

sommaren. Därav har diskussion påbörjats gällande semesterperioder. Under 

kommande sommar används två semesterperioder och en utvärdering görs 

därefter.  

Omsorgen behöver mer personal och en stor resurs är nysvenskar. 

Tillsammans med Arbetsmarknadsenheten (AME) och Västerbergslagens 

utbildningscentrum (VBU) planeras ett projekt där minst 8 språkstudenter 

studerar svenska två dagar, praktiserar en dag inom omsorgen och studerar 

vård- och omsorgsteori två dagar. Planen är att dessa ska vara 

anställningsbara till sommaren om de börjar i projektet nu till våren 2023. 

Beslutsunderlag 

Information, förvaltningschef, 2023-01-18. 

Information, biträdande förvaltningschef, 2023-01-18. 

 

 


