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§ 22 Dnr 2020/00040  

Patientsäkerhetsberättelse 2019, MAS och MAR 

Omsorgsnämndens beslut 

Tacka för informationen.  

Ärendebeskrivning 

OBS, fel i ärenderubriken på kallelsen, ärendet handlar om 

patientsäkerhetsberättelse 2019. 

Patientsäkerhetsberättelsen 2019 gås igenom av Angelica Karlström, 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och Johanna Flyckt, Medicinskt 

ansvarig för rehabilitering (MAR). Ledamöter som inte medverkar på dagens 

möte och som har frågor om patientsäkerhetsberättelsen kan mejla dessa till 

MAS eller MAR.  

Rapporteringen i avvikelsesystemet Life Care har ökat. Det är viktigt att alla 

avvikelser rapporteras och MAS och MAR har arbetat mycket under året 

med denna fråga. Antalet hjälpmedelsrelaterade avvikelser är lågt, men där 

finns förmodligen ett stort mörkertal då personalen ofta inte tänker på att 

rapportera så fort någon exempelvis använder någon annans hjälpmedel.  

Två arbetsterapeuter börjar till sommaren, de är nyutexaminerade och 

kommer gå bredvid redan under våren. Även en sjukgymnast är anställd.  

De ökade kostnaderna för hjälpmedel beror bland annat på fler elrullstolar. 

Dessa är dyra men förbättrar livskvalitén avsevärt för brukaren.  

Det är fortfarande en vakant sjukskötersketjänst, i detta fall kan bli aktuellt 

att ta in en sköterska via bemanningsföretag till sommaren.  
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§ 23 Dnr 2020/00017  

Rapport icke verkställda beslut, kvartal 4 2019 

Omsorgsnämndens beslut 

Godkänna rapporten och lämna denna vidare till kommunfullmäktige.  

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 4:e kvartalet 2019 3 beslut att rapportera. 

  
Datum 
för  
beslut 

Verk-
samhet 

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

190516 LSS Korttids
vistelse 

Man 2005 Resursbrist, saknar 
lämplig 
personal/uppdragstagare. 
Beslutet ej verkställt. 

191120 LSS Bostad 
för 
vuxna 

Man 1993 Verkställt med SoL-insats. 

190516 LSS Bostad 
för 
vuxna 

Kvinna 1994 Resursbrist, saknar ledig 
bostad, erbjuden extern 
placering i annan kommun 
men avböjt. 

 
 

Rapportering till Inspektionen för Vård och Omsorg gjord 2020-02-03 
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Rapportering till kommunens revisorer 2020-02-03 

 

Omsorgsnämnden föreslås överlämna rapporten till kommunfullmäktige. 

 

 

Magnus Sundström 

Avgiftshandläggare     

Beslutsunderlag 

Rapport från avgiftshandläggare, Magnus Sundström 2020-02-03.     
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§ 24 Dnr 2020/00026  

Ansökan om medel ur fond 

Omsorgsnämndens beslut 

Bevilja medel om totalt 4 000 kronor ur Jenny och Carl Johan Bergströms 

fond för anordnande av en vår- och en höstfest på Hedgården då aktiviteten 

förgyller vardagen för de boende.  

Ärendebeskrivning 

Ansökan om medel ur fond har inkommit från Hedgårdens enhetschef på 

totalt cirka 4 000 kronor. Beloppet är tänkt att användas till att anordna en 

vår- och en höstfest som ska förgylla tillvaron för de boende på Hedgården.  

Beslutsunderlag 

Ansökan medel ur fond, enhetschef Hedgården, 2020-02-18.  
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§ 25 Dnr 2020/00025  

Ansökan om medel ur fond 

Omsorgsnämndens beslut 

Föreslå nämnden att bevilja medel om totalt 1 500 kronor ur Jenny och Carl 

Johan Bergströms fond för anordnande av julfest på Hedgården då 

aktiviteten förgyller vardagen för de boende.  

Ärendebeskrivning 

Ansökan om medel ur fond har inkommit från Hedgårdens enhetschef på 

totalt cirka 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 medel ur fond, enhetschef Hedgården, 2020-02-18.  
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§ 26 Dnr 2020/00028  

Ansökan om medel ur fond 

Omsorgsnämndens beslut 

Föreslå nämnden att bevilja medel om totalt 6 000 kronor ur Andrietta 

Vilhelmina Jacobssons fond till fester för de boende under året.  

Ärendebeskrivning 

Ansökan om medel ur fond har inkommit från enhetschef och personal på 

Munkbogården på sammanlagt 6 000 kronor. 

Medlen ska användas för att ordna olika fester under året såsom 

pizza/pubkväll, grillfest och korvkiosk-kväll med tillbehör. Dessa ska 

förgylla tillvaron för boende på Munkbogården.  

Beslutsunderlag 

Ansökan från enhetschef och personal på Munkbogården, 2020-02-21.  
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§ 27 Dnr 2020/00029  

Ansökan om medel ur fond 

Omsorgsnämndens beslut 

Bevilja medel om totalt 3 496 kronor ur Andrietta Vilhelmina Jacobssons 

fond till inköp av Daisyspelare.  

Ärendebeskrivning 

Ansökan om medel ur fond har inkommit från enhetschef och personal på 

Munkbogården på sammanlagt 3 496 kronor. 

Medlen ska användas för att köpa in en Daisyspelare, en bärbar CD-spelare 

för att kunna lyssna på ljudböcker. Flera av de boende är intresserade av att 

lyssna på ljudböcker.  

Beslutsunderlag 

Ansökan från enhetschef och personal på Munkbogården, 2020-02-21.  
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§ 28 Dnr 2020/00030  

Ansökan om medel ur fond 

Omsorgsnämndens beslut 

Avslå ansökan om medel till inköp av arbetslampor. Denna kostnad bör ingå 

i verksamheten. 

Ansökan uppfyller dessutom inte riktlinjernas kriterier att uppgå till minst  

1 000 kr.  

Ärendebeskrivning 

Ansökan om medel ur fond har inkommit från enhetschef och personal på 

Munkbogården på sammanlagt 998 kronor. 

Medlen ska användas för inköp av två arbetslampor. Lamporna är försedda 

med förstoringsglas och ska användas vid terapiverksamhet såsom vävning, 

målning samt diverse pyssel.  

Beslutsunderlag 

Ansökan från enhetschef och personal på Munkbogården 2020-02-21.  
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§ 29 Dnr 2020/00032  

Ansökan om medel ur fond 

Omsorgsnämndens beslut 

Avslå ansökan om medel för inköp av TV på avdelning 1, Hedgården.  

Denna kostnad bör ingå i verksamheten.  

Ärendebeskrivning 

Ansökan om medel ur fond har inkommit från Hedgårdens personal  

avd. 1 på totalt 17 500 kronor. Beloppet är tänkt att användas till att köpa in 

en ny 65´ platt-TV. Den gamla TV´n är dålig i både bild och skärpa och de 

boende tycker mycket om att titta på TV.  

Beslutsunderlag 

Ansökan från personal på Hedgården 2020-02-26.  
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§ 30 Dnr 2020/00037  

Ansökan om medel ur fond 

Omsorgsnämndens beslut 

- Bevilja medel till fester, 8000 kr. 

- Bevilja medel till musikväst, 7 000 kr. 

- Bevilja medel till bensin, upp till 4 000 kr. 

ur Gösta Norströms testamente till minne av Karl och Anna Norström. 

- Avslå ansökan om medel till måltidsprojekt, serveringsutrustning.  

Denna kostnad bör ingå i verksamheten.  

Ärendebeskrivning 

Ansökan om medel ur fond har inkommit från enhetschef och personal på 

Solgården på sammanlagt cirka 24 000 kronor. 

Medlen ska användas för ett måltidsprojekt, där man anpassar med 

exempelvis färgkontraster för att skapa trivsamma måltider. Till detta behövs 

bland annat nytt porslin, dukar och hjälpmedel inhandlas, två uppsättningar 

per avdelning, en med färg för att maten ska synas bra,  

kostnad ca: 4 000 - 5 000 kr. 

Medel till festligheter och underhållning under året, exempelvis vår- och 

höstfest, Nobelfest m.m. Förslagsvis 8 000 kr (2 000 kr per avdelning). 

Som ett led i BPSD-arbetet (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid 

Demens) önskas en s.k. musikväst, alternativt hörlurar som lugnande 

hjälpmedel, kostnad ca 7 000 kr (musikvästen). 

Medel till bensin för bil som kan lånas av LSS-verksamheten för turer att till 

exempel se omgivningarna, fiska, titta på djur, fika m.m. ca: 2 000-4 000 kr.  

Beslutsunderlag 

Ansökan enhetschef och personal på Solgården 2020-02-28.  
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§ 31 Dnr 2020/00039  

Ansökan om medel ur fond 

Omsorgsnämndens beslut 

- Delvis bevilja medel till fester, maxbelopp 9000 kr ur Gösta Norströms 

testamente till minne av Karl och Anna Norström. 

- Avslå ansökan om medel till inköp av CD samt DVD. 

- Avslå ansökan om medel till inköp av blommor. 

- Avslå ansökan om medel till inköp av utebelysning. 

Dessa kostnader bör ingå i verksamheten.  

Ärendebeskrivning 

Ansökan om medel ur fond har inkommit från enhetschef på Allégården på 

sammanlagt 10 000 kronor. 

Medlen ska användas för att anordna fester med god mat, dryck och 

underhållning under året. Vardagsguldkant såsom till exempel glass, 

pizzakväll m.m.  

Önskemål att köpa in en CD- och DVD-spelare för att inte vara beroende av 

underhållning "utifrån". 

Köpa inom- och utomhusblommor. 

Köpa in nya utomhusbelysningar.  

Beslutsunderlag 

Ansökan från enhetschef på Allégården 2020-02-28.  
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§ 32 Dnr 2020/00002  

Delegationsbeslut 2020 

Omsorgsnämndens beslut 

Lägga delegationsärendena till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Anställningar inom omsorgsförvaltningen under februari 2020. 

Beslut fattade av biståndshandläggare inom SoL och LSS under februari 

2020.      

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

dnr: 2020/52,  

Hjälp med inköp av dagligvaror utan biståndsbeslut.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Biträdande förvaltningschef 2020-03-20, Hjälp med inköp 

av dagligvaror utan biståndsbeslut, dnr: 2020/52.            
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§ 33 Dnr 2020/00001  

Anmälningsärenden 2020 

Omsorgsnämndens beslut 

Lägga anmälningsärendena till handlingarna 

Ärendebeskrivning 

Tidplan Budget 2021, plan 2022-2023, beslut KS, 2020-02-25 § 23,  

dnr. 2020/00043    

Hjälpmedelsnämnden Dalarna Protokoll 2020-02-06 

Hjälpmedelsnämndens arbetsutskott Protokoll 2020-01-23. 

Investering för utbyggnad laddstolpar, beslut Samhällsbyggnadsutskottet 

2020-01-28 § 5 dnr. 2020/32  

Rekommendation om överenskommelse om samverkansregler för den 

offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, 

medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin fr.o.m. 2020, 

beslut KS 2020-02-11 § 8 dnr. 2019/00599 
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§ 34 Dnr 2020/00041  

Budgetuppföljning 2020 

Omsorgsnämndens beslut 

Godkänna redovisningen av budgetuppföljningen.  

Ärendebeskrivning 

Utskickat till nämnden digitalt innan och delas även ut på nämnden. 

Gås igenom av förvaltningschef. Läget ser, fram till nuläge, bra ut i den 

löpande verksamheten.  

Beslutsunderlag 

Budgetuppföljning mars, Förvaltningsekonom.            
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§ 35 Dnr 2020/00042  

Budget 2021, trender 2022-2023 

Omsorgsnämndens beslut 

Tacka för redovisningen.  

Ärendebeskrivning 

Budgetarbetet påbörjas, förvaltningen håller på att ta fram underlag, men 

med tanke på rådande läge är det omöjligt att planera eller förutse budgeten 

framåt.  
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§ 36 Dnr 2020/00024  

Internkontrollplan 2020 

Omsorgsnämndens beslut 

Godkänna internkontrollplan 2020.  

Ärendebeskrivning 

Planen utskickad med kallelsen. Förvaltningschef redovisar vilka processer 

man kommer arbeta främst med närmaste året. Vissa punkter finns kvar 

sedan förra året, vissa är nya.  

Beslutsunderlag 

Internkontrollplan 2020, förvaltningschef, 2020-03-10.    
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§ 37 Dnr 2020/00050  

Pandemiplan omsorgsnämnden 

Omsorgsnämndens beslut 

Godkänna pandemiplanen med gjorda justeringar.  

Ärendebeskrivning 

Uppdaterade sidor delas ut på mötet av förvaltningschef. Sidorna 4 och 5 är 

utbytta. Dessa gås igenom och godkänns av mötet.  

Beslutsunderlag 

Pandemiplan omsorgen, förvaltningschef, 2020-04-01.    
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§ 38 Dnr 2020/00043  

Utredning gällande ändring av timkostnader för 
kommunala assistansbeslut 

Omsorgsnämndens beslut 

Ändra nivån på timtaxan gällande kommunala assistansbeslut till 250 kr/tim 

från den 1 september 2020.  

Ärendebeskrivning 

Allt fler kommuner sänker timersättningen för personer med kommunala 

assistansbeslut. Som stöd för denna sänkning hänvisar kommuner till en dom 

(Mål nr 3501–11) från Kammarrätten i Jönköping. I denna dom fastslog 

Kammarrätten att kommunen har rätt att sätta nivån på timtaxan efter de 

faktiska kostnader som kommunen har, istället för att gå på det 

schablonbelopp som Försäkringskassan använder.  

Utifrån ovanstående så är det av stor vikt att omsorgen i Smedjebacken ser 

över vilka faktiska kostnader som är gällande så att rätt ersättning betalas ut 

till assistansbolagen. 

I dag ersätter Omsorgen i Smedjebacken assistansbolagen som har 

kommunala beslut med 304,30 kr /timme, vilket är försäkringskassans 

schablonbelopp. Den faktiska kostnaden för en personaltimme inom 

omsorgen i Smedjebacken är 250 kr/timme, inklusive PO-pålägg.  

I Dalarna så har flera av kommunerna upprättat egna lokala riktlinjer rörande 

timtaxa för de kommunala assistansbesluten. Timkostnaderna varierar 

mellan kommunerna och väljer omsorgsnämnden att gå på 

tjänstemannaförslaget så skulle den föreslagna ersättningsnivån, i jämförelse 

med övriga kommuners timtaxor, hamna i mitten.                           

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, biträdande förvaltningschef, 2020-03-24.           
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§ 39 Dnr 2020/00054  

Tillfälligt ändrade regler för inlämnande av 
föreningsbidrag till omsorgsnämnden under 2020 

Omsorgsnämndens beslut 

Bevilja föreningar möjlighet att komplettera sina ansökningar för 

föreningsbidrag i efterhand, dock senast 31 oktober 2020.  

Ärendebeskrivning 

Ansökan om föreningsbidrag ska lämnas in senast den 30 april för 

kommande år. I dagsläget har många av de föreningar som brukar söka 

föreningsbidrag hos omsorgsnämnden problem att kunna hålla sina årsmöten 

i tid på grund av den rådande situationen med coronaviruset. 

Omsorgsförvaltningen föreslår därför att nämnden följer kommunstyrelsens 

rekommendation och fattar beslut om att låta föreningarna komplettera sina 

ansökningar senare under året (2020).  

Föreningarna ska alltså skicka in ansökan som vanligt senast den 30 april för 

ansökningar gällande 2021, men har möjlighet att komplettera med bilagor 

fram till den 31 oktober 2020.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, förvaltningssekreterare 2020-03-23.    

 

 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(23) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-01 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 40 Dnr 3899  

Lägesrapport Corona 

Omsorgsnämndens beslut 

Förvaltningen ska så långt det är möjligt köpa in och använda sig av 

godkänd skyddsutrustning. 

Omsorgsnämnden ger dock klartecken åt förvaltningen att köpa in 

nödvändig skyddsutrustning även från leverantörer som inte har hunnit få 

sina produkter testade och godkända så länge produkterna bedöms hålla 

tillräckligt hög kvalitet för att skydda omsorgens medarbetare mot den 

pågående smittan.  

Ärendebeskrivning 

Med anledning av den pågående pandemin lyfter förvaltningschefen frågan 

till nämnden om risken för brist på skyddsutrustning. För tillfället har 

omsorgen tillräckligt med skyddsutrustning för att säkra personalens 

trygghet i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Det är dock svårt 

att få tag på skyddsutrustning och det som hittills varit svårast att få tag på är 

visir som behövs till personal som arbetar nära smittade brukare. Eftersom 

förvaltningen inte har lyckats få tag på visir via de vanliga inköpskanalerna 

har vi vänt oss till andra leverantörer. Det finns företag som snabbt har ställt 

om sin produktion och nu producerar skyddsutrustning som förvaltningen 

bedömer håller god kvalitet. Eftersom dessa producenter inte vanligtvis 

producerar skyddsutrustning så har de inte hunnit inhämta nödvändig 

kontrollmärkning och godkännande från Arbetsmiljöverket för de produkter 

de tillverkar. Trots brist på märkning har förvaltningen valt att köpa in 

skyddsutrustning som bedöms hålla en hög kvalitet och som det är kort 

leveranstid på.  

Med anledning av detta önskar förvaltningschefen att nämnden tar beslut om 

att förvaltningen får göra allt som behövs för att få tag på nödvändig 

skyddsutrustning. 

Pandemigruppen träffas varje morgon där alla aktuella frågor lyfts.  

Det finns idag inga kända fall inom förvaltningens verksamheter.  

               

 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23(23) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-01 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 41 Dnr 3898  

Information från förvaltningen 

Omsorgsnämndens beslut 

Tacka för informationen.  

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen kommer stänga verksamheter (dagverksamheter inom LSS 

mm) i den utsträckning som är möjlig utan att brukare blir lidande.  

Det är svårt att besluta om sommarsemester då verksamheterna inte kan 

förutspå hur situationen ser ut med personal under sommaren. Eventuellt 

kommer det bli aktuellt att ta in någon sjuksköterska via bemanningsföretag.  

 

      

 

 


