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§ 26 Dnr 2019/00030  

Informationsärende, patientsäkerhetsberättelse 2018 

Omsorgsnämnden beslutar 

Godkänna patientsäkerhetsberättelsen och tacka för informationen.  

Ärendebeskrivning 

Johanna Flyckt (MAR) och Angelica Karlström (MAS), presenterar 

patientsäkerhetsberättelsen.  

- Läkemedelsavvikelser, Moderaterna önskar ta del av materialet för 

delegering av läkemedel som omvårdnadspersonalen har på sin utbildning.  

Insulin ges alltid av utbildad undersköterska viss annan 

läkemedelsdelegation kan ges till vårdbiträden.  

- Antal fall som är rapporterade - minskning från tidigare. 

Väntetiden på hjälp när någon ramlat kan tas fram genom att jämföra tid för 

anmälan till personal anländer.  

Hur jobbar man med att minska antalet fall och olycksfall?  

Man arbetar förebyggande med bland annat möblering och medicinering och 

att individanpassa.  

För att mörkertalet ska minska arbetar MAS och MAR aktivt med att få 

personalen att anmäla fall och avvikelser.  

- Man ser ett problem i att hjälpmedel lånas av varandra, även här arbetar 

MAR med att få fram hur viktigt det är att man endast använder hjälpmedlen 

till den person det är avsett för.  

- Nattfastan mättes i februari, i många fall är den för lång. Det största 

problemet med de brukare som inte säger till själva. Samarbete pågår med 

kostenheten i denna fråga. 
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§ 27 Dnr 2019/00049  

Budgetuppföljning 2019 

Omsorgsnämnden beslutar 

Godkänna budgetuppföljningen för kvartal 1, 2019.  

Ärendebeskrivning 

Förvaltningsekonom Anette Billström går igenom budgetuppföljningen 

kvartal 1. 

Kostnader för löner på boendena ligger högre än beräknat på grund av 

brukare som kräver extra tillsyn. Hemtjänsten ligger på plus, sammantaget 

ligger budgeten just nu på noll. 

Hemtjänstens ärenden har minskat något, man arbetat mycket med planering 

och effektivitet i alla led. Personalen i hemtjänsten arbetar med en app för 

läkemedelsavvikelser som förmodligen gett resultat.  

Fråga om samarbete med Ludvika i LSS-ärenden? Inom länet hålls 

diskussioner om att specialisera sig och samarbeta kommuner emellan. 

Inga sjukskrivningstal framtagna för kvartal 1.  
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§ 28 Dnr 2019/00044  

Budget 2020, plan 2021-2022 

Omsorgsnämnden beslutar 

Tacka för informationen.  

Ärendebeskrivning 

Första budgetberedning i eftermiddag, arbetet börjar nu och kommer tas på 

nämnden i maj.  
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§ 29 Dnr 2019/00010  

Ny hyresmodell för särskilt boende 

Omsorgsnämnden beslutar 

Ärendet om ny hyresmodell för särskilt boende utgår.  

Ärendebeskrivning 

Ärendet om ny hyresmodell för särskilt boende utgår, beräknas tas upp på 

nästa nämndsammanträde (8 maj 2019).  
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§ 30 Dnr 2019/00006  

Ansökan om medel ur fond 

Omsorgsnämnden beslutar 

Bevilja medel om totalt 1 500 kronor ur J & C-J Bergströms fond för 

anordnande av julfest på Hedgården då aktiviteten förgyller vardagen för de 

boende.  

Ärendebeskrivning 

Aktuella riktlinjer för att ansöka om medel ur fonder och testamenten gås 

igenom av förvaltningschef. 

Ansökan om medel ur fond har inkommit från Hedgårdens enhetschef på 

totalt ca. 1 500 kronor. Beloppet är tänkt att användas till att anordna en 

julfest med kaffe och tårta som ska förgylla tillvaron för de boende på 

Hedgården.  

Beslutsunderlag 

Ansökan om medel ur fond, enhetschef Hedgården 2019-01-11.  
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§ 31 Dnr 2019/00007  

Ansökan om medel ur fond 

Omsorgsnämnden beslutar 

Bevilja medel om totalt 4 000 kronor ur J & C-J Bergströms fond för 

anordnande av vår- respektive höstfest på Hedgården då aktiviteten förgyller 

vardagen för de boende.  

Ärendebeskrivning 

Ansökan om medel ur fond har inkommit från Hedgårdens enhetschef på 

totalt ca. 4 000 kronor. Beloppet är tänkt att användas till att anordna en vår- 

respektive höstfest med god mat, kaffe och tårta för de boende på 

Hedgården.  

Beslutsunderlag 

Ansökan om medel ur fond, enhetschef Hedgården 2019-01-11.  
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§ 32 Dnr 2019/00026  

Ansökan om medel ur fond 

Omsorgsnämnden beslutar 

Bevilja medel om totalt 7 999 kronor ur J & C-J Bergströms fond för inköp 

av soffgrupp till balkong/aktivitetsrum där man kan samlas för gemensamma 

aktiviteter som förgyller vardagen för de boende.  

Ärendebeskrivning 

Ansökan om medel ur fond har inkommit från personal och boende vid  

avd. 3 på Hedgården på totalt 7 999 kronor. Beloppet är tänkt att användas 

till en soffgrupp som kan placeras på balkongen under sommaren och i ett 

gemensamt aktivitetsrum under vintern där de boende kan ha fikastunder, 

spela spel m.m.  

Beslutsunderlag 

Ansökan om medel ur fond, personal och boende på avd. 3, Hedgården 

2019-02-26.  
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§ 33 Dnr 2019/00027  

Ansökan om medel ur fond 

Omsorgsnämnden beslutar 

Bevilja medel om totalt 6 000 kronor ur Gösta Norströms testamente för 

anordnande av vår-, grill-, midsommar- och höstfest på Allégården då 

aktiviteten förgyller vardagen för de boende.  

Ärendebeskrivning 

Enhetschef på Allégården har skickat in en ansökan om att få ta del av medel 

ur fond på sammanlagt ca. 10 000 kronor. 

Beloppet är tänkt att användas till att anordna vår-, grill-, midsommar och 

höst/julfest för de boende, helst med möjlighet att bjuda med anhöriga. 

Samtliga aktiviteter är tänkta att förgylla vardagen för de boende på 

Allégården.  

Beslutsunderlag 

Ansökan om medel ur fond, enhetschef Allégården 2019-02-27.  
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§ 34 Dnr 2019/00037  

Ansökan om medel ur fond 

Omsorgsnämnden beslutar 

Bevilja medel om totalt 88 000 kronor ur Gösta Norströms testamente 

fördelat enligt nedan;  

2 000 kr i bidrag till bensin,  

80 000 kr till elektrisk gungstol,  

6 000 kr till vår-, höst-, samt Nobelfest 

Avslå ansökan om medel för planteringar på två uteplatser.  

Ärendebeskrivning 

Ansökan om medel ur fond har skickats in på totalt 95 000 kronor från 

personal, sjuksköterskor, boende och enhetschef på Solgården.  

Ansökan avser bidrag till bensin (bil kan lånas från LSS-verksamheten) på 

ca. 4 000 kronor.  

Man önskar också bidrag till en elektrisk gungstol som kan ge lugnande 

effekt, speciellt till personer med beteendeproblem och sömnsvårigheter, ca. 

80 000 kronor. 

Ansökan omfattar också medel för festligheter och underhållning med bland 

annat vår-, höst- samt Nobelfest, kostnad ca. 8 000 kronor samt medel för 

planteringar på två uteplatser, ca. 3 000 kr 

Beslutsunderlag 

Ansökan om medel ur fond har inkommit från personal, sjuksköterskor, 

boende och enhetschef på Solgården, 2019-03-01.  
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§ 35 Dnr 2019/00040  

Ansökan om medel ur fond 

Omsorgsnämnden beslutar 

Bevilja medel om totalt 6 000 kronor ur Andrietta Vilhelmina Jacobssons 

fond till fester under året för de boende på Munkbogården.  

Ärendebeskrivning 

Ansökan om medel ur fond har inkommit från enhetschef på Munkbogården 

på sammanlagt 6 000 kronor. 

Medlen ska användas för att ordna olika fester under året såsom pubkväll, 

grillfest och sportbar. Dessa ska förgylla tillvaron för boende på 

Munkbogården.  

Beslutsunderlag 

Ansökan om medel ur fond, personal och enhetschef på Munkbogården 

2019-03-01.  

 

 



 

 
Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

14(25) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-03 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 36 Dnr 2019/00041  

Ansökan om medel ur fond 

Omsorgsnämnden beslutar 

Bevilja medel om totalt 2 490 kronor ur Andrietta Vilhelmina Jacobssons 

fond till grillvagn och grillöverdrag för att kunna ha grillkvällar ute under 

vår- och sommarhalvåret för boende på Munkbogården.  

Ärendebeskrivning 

Ansökan om medel ur fond har inkommit från enhetschef på Munkbogården 

på sammanlagt 2 495 kronor. 

Medlen var tänkta att användas till att köpa en kolgrill för att kunna ha 

grillkvällar ute under vår- och sommarhalvåret. 

Arbetsutskottet beslutade att återremittera ärendet till enhetschef på 

Munkbogården för komplettering. Komplettering inkom den 25 mars 2019 

och det är på denna ansökan som nämnden fattar beslut.  

Ansökan om medel ur fond är således på 2 490 kr och omfattar grillvagn,  

1 995 kr samt överdrag till grill, 495 kr.  

Beslutsunderlag 

Ansökan om medel ur fond, enhetschef Munkbogården 2019-03-01 samt 

komplettering efter återremiss, 2019-03-25.  
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§ 37 Dnr 2019/00042  

Ansökan om medel ur fond 

Omsorgsnämnden beslutar 

Bevilja medel om totalt 16 760 kronor ur Andrietta Vilhelmina Jacobssons 

fond för inköp av storbilds-TV, chromecast samt fäste. 

Nämnden poängterar att pengarna beviljas under förutsättning att TV´n 

används just till de ändamål som beskrivs i ansökan.     

Ärendebeskrivning 

Ansökan om medel ur fond har inkommit från enhetschef på Munkbogården 

på sammanlagt 16 760 kronor. 

Medlen ska användas för att köpa en storbilds-TV (75") 14 990 kronor,  

tillhörande chromecast för 775 kronor och  

väggfäste 995 kronor.  

TV med tillbehör är tänkta att användas i allrummet till exempelvis film- 

eller bildvisning och vid stora sportevenemang. Då flera av de boende är 

rullstolsburna alternativt har sämre syn eller hörsel är det svårt att samlas 

runt en mindre TV.  

Beslutsunderlag 

Ansökan om medel ur fond, enhetschef Munkbogården 2019-02-01.  
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§ 38 Dnr 2019/00045  

Utvärdering fondmedel 2018 

Omsorgsnämnden beslutar 

Godkänna utvärderingarna från enhetscheferna.  

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef går igenom utvärderingarna av förra årets fondmedel 

inlämnade från förvaltningens enhetschefer. Samtliga verksamheter har 

lämnat in utvärderingar av de medel de fått beviljat under 2018.  

Till nästa år kommer förvaltningschef formulera en mall där det enkelt 

framgår vad som behöver finnas med i utvärderingen av fondmedel.  

Pengarna betalas ut först när faktura kommer in.  

Beslutsunderlag 

Skrivelse enhetschef Hedgården, 2019-02-06 samt 2019-03-01 

Skrivelse enhetschef Solhöjden/Solgården 2019-03-01 

Skrivelse enhetschef Allégården 2019-03-01 

Skrivelse enhetschef Munkbogården 2019-03-01 
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§ 39 Dnr 2019/00001  

Anmälningsärenden 2019 

Omsorgsnämnden beslutar 

Besluta att lägga anmälningsärendena till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

-Protokoll Kommunala pensionärsrådet 2019-03-04 samt  

protokoll Kommunala handikapprådet 2019-03-04. 

-Verksamhetsberättelse mm från Hjälpmedelsnämnden,  

protokoll Hjälpmedelsnämnden 2019-01-31 § 8, dnr. RD19/00296. 

-Uppföljning av tidigare genomförd granskning - rutiner i lönehantering, från 

kommunens revisorer, 2019-01-30.  
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§ 40 Dnr 2019/00002  

Delegationsbeslut 2019 

Omsorgsnämnden beslutar 

Lägga delegationsbesluten till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Anställningar inom omsorgsförvaltningen under februari och mars.  
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§ 41 Dnr 2019/00054  

Anmälan av delegation 2019 

Omsorgsnämnden beslutar 

Med beaktade lägga delegationsbesluten till handlingarna 

Ärendebeskrivning 

Beslut fattat på arbetsutskottets sammanträde 2019-03-20 enligt följande: 

§ 34-35 Beslut om nedskrivning av eller befrielse från skuld avseende 

debiterad avgift inom äldre- och handikappområdet enligt 4 kap. 2 § SoL 

Dnr 2018/125 samt 2019/47 

Beslutsunderlag 

Omsorgsnämndens arbetsutskott 2019-03-20 § 34-35 
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§ 42 Dnr 2019/00032  

Internkontrollplan 2019 

Omsorgsnämnden beslutar 

Anta internkonttrollplanen 2019.  

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef går igenom 2019 års internkontrollplan, framtagen av 

henne samt förvaltningsekonom Anette Billström. Internkontrollplanen 

uppdateras varje år och är framtagen för att säkerställa att den interna 

kontrollen fungerar på avsett sätt.  

Beslutsunderlag 

Internkontrolplan 2019.  
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§ 43 Dnr 2019/00048  

Riktlinjer SoL 

Omsorgsnämnden beslutar 

Med förvaltningschefens ändringar anta riktlinjerna för SoL.  

Ärendebeskrivning 

Biträdande förvaltningschef går igenom dokumentet "Riktlinjer för 

biståndshandläggning enligt Socialtjänstlagen (SoL)" som är framtagen 

tillsammans med biståndshandläggarna. Riktlinjen ska ses som ett 

arbetsredskap för handläggarna, att ha en nivå att förhålla sig till i 

verksamheten och den följer det kommande nya verksamhetssystemet med 

inriktning på olika livsområden. 

Viktigt att diskutera vad man anser med "skälig levnadsnivå". Riktlinjen 

följer IBIC, (Individens behov i centrum) och är tänkt att säkerställa en 

likvärdig bedömning oavsett vem som gör beslutet, IBIC gör att man kan 

följa samma principer i hela landet.  

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för biståndshandläggning enligt Socialtjänstlagen (SoL)  
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§ 44 Dnr 2019/00051  

Reviderad överenskommelse - samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 2019 

Omsorgsnämnden beslutar 

Anta överenskommelsen och arbetssättet.  

Ärendebeskrivning 

En uppdaterad version av tidigare avtal har den 15 mars 2019 inkommit till 

omsorgsnämnden. Överenskommelsen har skickats till samtliga kommuner i 

Dalarna och berör hur man ska samarbeta vid utskrivning från sjukvården. 

Avtalet syftar till att skapa trygg och effektiv övergång till öppenvård efter 

en sjukvårdsvistelse, samt att tydliggöra parternas roller. Kommunen ska, 

från årsskiftet, kunna ta emot personer som skrivs ut från psykiatrin inom tre 

dygn, samma som gäller inom övrig vård. Man bedriver även rättspsykiatrisk 

vård inom kommunen.  

Beslutsunderlag 

Reviderad överenskommelse, Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- 

och sjukvård 2019. Inkommen 2019-03-15 
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§ 45 Dnr 2019/00046  

Remiss revidering av nuvarande reglemente för 
färdtjänst och riksfärdtjänst 

Omsorgsnämnden beslutar 

Ställa sig bakom skrivelse från biträdande förvaltningschef.  

Ärendebeskrivning 

Remissen har gått ut till samtliga kommuner i Dalarna. Biträdande 

förvaltningschef redogör för ärendet. Svarstiden för remissen är förlängd till 

12 april 2019.  

Beslutsunderlag 

”Remiss revidering av nuvarande reglemente för färdtjänst och 

riksfärdtjänst”, Dalatrafik. Inkommen 2019-03-01 samt  

”Svar på remiss från kollektivtrafik förvaltningen”, tjänsteskrivelse 

biträdande förvaltningschef 2019-03-25.  
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§ 46 Dnr 2019/00055  

Framtida matdistribution  

Omsorgsnämnden beslutar 

Ge förvaltningen i uppdrag att utreda frågan och återrapportera till 

kommande nämnd.  

Ärendebeskrivning 

Distributionen av färdiga matlådor har minskat. På grund av detta ger 

omsorgsnämnden förvaltningen i uppdrag att utreda frågan.  
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§ 47 Dnr 2019/00024  

Informationsärende, omsorgsförvaltningen 

Omsorgsnämnden beslutar 

Tacka för informationen.  

Ärendebeskrivning 

-Ny enhetschef, Fredrik Lind, anställd från den 6 maj. Kommer ansvara för 

hälso- och sjukvården. 

-Möjlighet till fjärrtillsyn kommer under våren. 

-Förvaltningen arbetar med planering/schemaläggning. 

-Nytt verksamhetssystem kommer införas under året. Kommer kräva stora 

utbildningsinsatser då all personal ska registrera digitalt.  

-Digitaliseringsstrategin, verksamhetsutvecklare Alexandra Magnusson, 

arbetar vidare med denna. 

-Rekrytering av arbetsterapeut pågår, detta är ett stort bristyrke i hela landet 

och svåra att hitta. 

-Fixarverkstan flyttar efter sommaren.  

 

      

 

 


