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Nytt ärende insatt: Ändrad delegation, möjlighet för
arbetsutskott att anställa biträdande förvaltningschef.
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§ 51

Dnr 3983

Information från verksamhetsutvecklare, teknikstrategi
Omsorgsnämndens beslut
Godkänna dokumentet för teknikstrategin med de ändringar som föreslogs
på mötet.
Ärendebeskrivning
Verksamhetsutvecklare Alexandra Magnusson går igenom dokumentet
"strategi för teknikutveckling" tidigare presenterat på arbetsutskottet, nu
något omarbetat. Dokumentet kallades till en början digitaliseringsstrategi,
men då ny utveckling inte enbart innebär digitalisering utan även övrig
teknik ändrades namnet.
Viktigt att se hur ny teknik påverkar hela verksamheten i alla led.
Vid utbildning av personal är det viktigt att rikta utbildningen. Alla behöver
inte all utbildning.
Ledning och nämnd måste ha kunskap om det senaste inom området då de
ska besluta om vad som kan bli aktuellt att satsa på och köpa in.
En första presentation av ny teknik önskas till något av nämndsmötena i
höst.
Beslutsunderlag
Strategi för teknikutveckling, verksamhetsutvecklare, 2020-06-03.

Justerandes signatur
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§ 52

Dnr 2020/00002

Delegationsbeslut 2020
Omsorgsnämndens beslut
Lägga delegationsärendena till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Anställningar inom omsorgsförvaltningen under april 2020.
Beslut fattade av biståndshandläggare inom SoL och LSS under april 2020.
Beslut om förlängning av elevhemsplacering, ON Arbetsutskott 2020-05-20,
dnr 2020/86, § 55.

Justerandes signatur
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§ 53

Dnr 2020/00001

Anmälningsärenden 2020
Omsorgsnämndens beslut
Lägga anmälningsärendena till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag KF 2020-04-20 §21, dnr. 2020/201, Reviderad budget 2020
med anledning av coronapandemin.
Protokollsutdrag KF 2020-04-20 §38, dnr. 2020/227, Avsägelse från
uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige, ledamot i familj- och
utbildningsnämnden samt ersättare i omsorgsnämnden.
Protokollsutdrag KS 2020-04-28 § 75, dnr. 2020/168, Disponering av
Kommunstyrelsens förfogandemedel med anledning av coronapandemin.
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§ 54

Dnr 2020/00075

Rapport icke verkställda beslut kvartal 1 2020
Omsorgsnämndens beslut
Godkänna rapporten och överlämna 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 1:a kvartalet 2020 2 beslut att rapportera.

Justerandes signatur

Datum
för
beslut
190516

Verksamh
et
LSS

Insats

Kön

Födels
eår

Korttidsvistel
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Man

2005
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Bostad för
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1994

Utdragsbestyrkande

Anledning till att
beslutet ej verkställts
inom 3 månader
Resursbrist, saknar
lämplig
personal/uppdragstagare.
Beslutet ej verkställt.
Resursbrist, saknar ledig
bostad, erbjuden extern
placering i annan kommun
men avböjt.
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Rapportering till Inspektionen för Vård och Omsorg gjord 2020-04-29
Rapportering till kommunens revisorer 2020-04-29
Omsorgsnämnden föreslås överlämna rapporten till kommunfullmäktige.

Magnus Sundström
Avgiftshandläggare
Beslutsunderlag
Rapport, avgiftshandläggare 2020-04-29
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§ 55

Dnr 2020/00105

Hjälpmedelsnämnden uppdaterat avtal
Omsorgsnämndens beslut
Godkänna avtalet och överlämna till Kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Då tidigare Landstinget Dalarna bytt namn till Region Dalarna har avtalet
uppdaterats med rätt formalia. I övrigt inga ändringar i avtalet.
Beslutsunderlag
Avtal Hjälpmedelsnämnden, 2020-05-25

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 56

Dnr 2020/00041

Budgetuppföljning 2020
Omsorgsnämndens beslut
Ge förvaltningen i uppdrag att komma ner till nollresultat samt justera
budgetdokumentet enligt de ändringar som föreslogs på mötet.
Ärendebeskrivning
Ackumulerat period
Budget
Utfall
Avvikelse

Budget

Helår
Prognos

Kostnader +

-8 560
89 413

-9 925
87 418

1 365
1 995

-20 545
217 925

-22 370
220 150

1 825
-2 225

Netto

80 853

77 493

3 360

197 380

197 780

-400

Intäkter -

Uppföljning per verksamhet:

Förvaltningsövergripande verksamhet:
Prognosen pekar mot ett överskott på ca 500 tkr. Vi räknar med att
kostnaden för omsorgsresor blir lägre än budgeterat, även lönekostnaderna är
lägre än budgeterat, då vi får pengar från omställningsfonden för att täcka
utbildningskostnader.
Äldreomsorgen och Hälso- och sjukvård:
Beräknas redovisa ett överskott på ca 1 000 tkr. Personalkostnaderna inom
äldreomsorgens särskilda boenden och korttidsboende är något högre än
budgeterat för perioden, det har krävts extra resurs på ett av våra boenden
och på korttidsboendet. Vi har statsbidrag inom äldreomsorgen som kommer
att täcka det underskottet. Vi har även med kort varsel fått en högre
hyreskostnad än budgeterat pga uppgradering av IT-infrastrukturen i våra
lokaler. Hemtjänsten redovisar ett överskott på personalkostnaderna.
Biståndshandläggarna ersätter ett vikariat bara med 50% vilket bidrar till att
vi räknar med överskott. Statens återbetalning av sjuklönekostnaderna för
april-juli beräknas ge överskott i förhållande till budget. Även intäkterna
inom äldreomsorgen ser ut att bli högre än budgeterat.
LSS och psykiatri:
Prognosen för LSS och psykiatri visar i dagsläget ett underskott på
ca – 1 900 tkr vilket är en ytterligare ökning sedan månaden innan.
Underskottet orsakas främst av nya ärenden inom personlig assistans där
kommunen står för hela kostnaden. Även korttidsplaceringarna visar ett
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underskott i förhållande till budget. Våra egna verksamheter visar dock på
lägre kostnader än budgeterat.
I prognosen har vi inte gjort några beräkningar eller antaganden om
merkostnader på grund av Covid 19 inom våra verksamheter. Vi har inte
heller tagit med de äskanden som vi har gjort, eller kommer att göra, till KS
pga pandemin.
Bel opp i kkr

Politisk verksamhet
Förvaltningsövergripgande verksamhet
Äldreomsorg
Varav särskilt boende
Varav korttids boende
Varav hemtjänst
Övrigt ÄO
HSL & Rehab
LSS &Psykiatri
Varav gruppbostad
Varav placeringar LSS
Varav placeringar psykiatri
Varav korrtidsboende/vistelse
Varav personlig assistans
Övrigt LSS & psykiatri

Verksamhetens nettokostnad

Ackumulerat period
Budget
Utfall
Avvikelse
451
448
2
3 310
3 014
297
48 350
48 132
218

Helår
Budget
Prognos Avvikelse
1 082
1 082
0
7 945
7 445
500
119 374 118 374
1 000

23 083
2 574
11 706
10 987

23 954
3 015
11 268
9 894

-871
-442
438
1 093

57 348
6 418
29 238
26 369

57 348
6 519
29 238
25 269

0
-100
0
1 100

8 432
20 309

7 762
18 137

670
2 173

20 237
48 742

20 237
50 643

0
-1 900

8 273
2 365
314
733
2 602
6 022

7 988
1 999
248
792
1 985
5 124

285
366
65
-59
617
898

19 856
5 676
753
1 760
6 244
14 454

19 656
5 676
753
1 960
8 244
14 354

200
0
0
-200
-2 000
100

80 853

77 493

3 360

197 380

197 780

-400

Vidtagna/Planerade åtgärder och effekter av dessa
Vi prognostiserar för ett underskott om 400 ??? tkr främst på grund av nya
assistansärenden inom LSS och korttidsplaceringar.
På nämnden 6 maj prognostiserade förvaltningen ett underskott om 1 miljon
för innevarande år. Förvaltningen fick då ett uppdrag att återrapportera till
nämnden 3 juni vilka åtgärder vi kan vidta för att minska underskottet. Vi
har arbetat aktivt med frågan och letat efter olika möjligheter att minska våra
kostnader innevarande år. Vi har identifierat följande möjligheter till
kostnadsbesparingar.
✓ Administrationen 200 000kr (bla person som är tjänstledig del av
anställning)
✓ Kompetensutveckling 300 000kr (utbildningar ställs in pga Covid 19)
✓ Minskade kostnader i ÄO 540 000kr (främst ersättning från staten för
sjuklönekostnader)
✓ Ökade intäkter 100 000kr (ökad betalningsförmåga)
Summa:
+ 1 140 000kr

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sedan förra månadens prognos har det tillkommit oförutsedda utgifter
✓ Ökade hyror 240 000kr (pga wifiutbyggnad)
✓ LSS & psykiatri 300 000kr (placeringsärenden som blivit dyrare)
Summa:
- 540 000kr
Det innebär att vi efter denna månads budgetuppföljning hamnar på följande
prognostiserade underskott -1 000 000 + 1 140 000 -540 000 = - 400 000kr
Covid 19 pandemin är en stor joker i årets budget. Vi kommer att få tillbaka
en hel del av årets sjuklönekostnader vilket kan komma att uppväga det
nuvarande underskottet men eftersom vår ordinarie budget och kostnaderna
pga coviden är så hårt sammanflätade så är det mycket svårt att sia om
utgången vid årets slut.
Vad gör vi för övrigt att hålla nere kostnaderna?
•
•
•

•
•

Regelbundna uppföljningar med alla chefer, samt en stor
kostnadsmedvetenhet bland cheferna.
En föräldraledig biståndshandläggare är endast återbesatt med ca
50%. Detta ger en besparingseffekt 2020.
Arbetet med att se över schemaläggningen inom äldreomsorgen är
påbörjat och beräknas pågå hela 2020 och in i 2021. Syftet är att få
till hälsosammare scheman och scheman som möjliggör långsiktigt
hållbart heltidsarbete på ett bättre sätt än idag. Förhoppningen är att
detta långsiktiga arbete även ska leda till sänkta sjukskrivningstal.
Projektet har tyvärr blivit fördröjt en del pga pandemin.
Vi fortsätter köra omsorgsresor i egen regi i den omfattning som är
möjligt.
Våra boenden har nu en hög beläggningsgrad och genererar därmed
mer intäkter.

Hot/Möjligheter 2019

Hot
•
•
•

Justerandes signatur

Den pågående pandemin är ett stort orosmoln som inte i dagens läge
går att kostnadsberäkna eller beräkna effekterna av
Höga sjukskrivningstal som leder till höga vikariekostnader samt
mycket kostnader för introduktion. Vi har drabbats av ytterligare
kraftigt höjda sjukskrivningstal pga pandemin
Krav på extra bemanning på våra boende pga Covid 19. Det har
uppstått kraftigt ökade vikariekostnader (månadsanställda) i år pga att

Utdragsbestyrkande

11(17)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-03

Omsorgsnämnden

•
•

vi inte kan låta personal gå mellan verksamheterna och vi har
minimerat användandet av timvikarier
Köpta platser och nya assistansärenden, framförallt inom LSS
Alltid osäkert vad gäller volymen på den vård och omsorg vi ska
erbjuda kommuninnevånarna. Svårast att beräkna är LSS,
hemtjänsten och hemsjukvården

Möjligheter
• Vi har fått tillgång till medel från KS förfogandemedel som får
användas till ökade kostnader pga pandemin. Dessa medel kommer
att behövas under året till framförallt lönekostnader och
skyddsmaterial.
• Löften från staten om att ersätta drabbade verksamheter ekonomiskt
pga Covid 19.
• Att på sikt få ner sjukskrivningstalen.
• På sikt färre köpta platser utanför kommunen. Det dröjer till
halvårsskiftet 2021 innan vi har fler platser att erbjuda i
hemkommunen inom LLS.
• Fortsatt teknikutveckling i verksamheterna i syfte att effektivera, höja
kvaliteten och frigöra medel till annat.
• Nytt verksamhetssystem – är under införande och kommer att
innebära både kvalitets- och effektivitetsvinster.
• Omtag kring schemaläggning och heltid som norm. Ett projekt är
påbörjat under början av 2020 men har tyvärr blivit lite fördröjt pga
pandemin.
• Satsa på förebyggande hälsofrämjande arbete genom vår
hälsofrämjare, anhörigstödjare och rehab/hemtagningsteamet (som nu
är fulltaligt). Tyvärr kommer det här arbetet inte att kunna fortsätta
som planerat förrän pandemin har bedarrat.
Vi har erhållit 250 000kr i statsmedel till teknikutveckling och dessa medel
används till att under året uppgradera nyckelgömmorna i hemtjänsten.
Beslutsunderlag
Prognos för maj, skrivelse, förvaltningsekonom 2020-05-27.
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§ 57

Dnr 2020/00080

Strategisk bemanning inom omsorgen
Omsorgsnämndens beslut
Ge förvaltningen följande uppdrag:
• Alla anställningar av timvikarier inom omsorgen ska framöver gå via
enhetschefen för bemanningen
• Utreda de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna för omsorgen vid
en övergång från timvikarier till månadsanställd personal
Heltidsgruppen får i uppdrag att utifrån ett strategiskt perspektiv utreda
konsekvenserna för verksamheterna inom omsorgen att övergå till färre
timanställda vikarier.

Ärendebeskrivning
Tanken med strategisk bemanning är att hitta en långsiktig lösning för hur
bemanningen inom omsorgen ska se ut och som innebär en bra arbetsmiljö
för de anställda samt att man är så få personal som möjligt kring varje
brukare.
Nämnden önskar att förvaltningen fortsätter arbeta för att få ner antalet
timvikarier i omsorgens verksamheter. Både som en kortsiktig åtgärd för att
minimera risken för smittspridning via timvikarier under den pågående
pandemin, men även för att långsiktigt erbjuda fler medarbetare en tryggare
anställningsform.
Förvaltningen följer de eventuella möjligheterna som kan komma för att
söka statsbidrag för att personal ska kunna vidareutbilda sig samtidigt som
de jobbar. Inga beslut tagna i dessa frågor än.

Justerandes signatur
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§ 58

Dnr 2020/00085

Revidering av Pandemiplan omsorgsnämnden
Omsorgsnämndens beslut
Godkänna den reviderade Pandemiplanen med justeringar.
Ärendebeskrivning
Pandemiplanen som beslutades i nämnden i våras behöver justeras. Mindre
ändringar har gjorts då verksamheten arbetat i pandemin ett tag.
Beslutsunderlag
Reviderad Pandemiplan, förvaltningschef, skrivelse 2020-06-03.

Justerandes signatur
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§ 59

Dnr 2020/00059

Grundläggande granskning, Smedjebackens kommun
Revisionsrapport
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden överlämnar yttrandet till revisorerna.
Ärendebeskrivning
På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har PWC genomfört en
granskning av kommunstyrelse och nämnder. Syftet med granskningen var
att granska och pröva om styrelsens verksamheter bedrivs på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt och med
tillräcklig intern kontroll.
Vid granskningen gjorda iakttagelser, bedömningar och rekommendationer
redovisas i en rapport som översänts för yttrande och åtgärder. Skriftligt svar
avseende hur utvecklingsområden som påtalas i revisionsrapporten avses att
åtgärdas ska inlämnas till revisorerna senast 2020-06-25.
För Omsorgsnämnden lämnas följande rekommendationer
• Upprätta mätbara mål med målvärden samt genomför konkreta
bedömningar av måluppfyllelse.
• Säkerställ att upprättade mål följs upp i delår och årsredovisning
Omsorgsnämnden har redan genomfört föreslagna förändringar i o m att
nämnden under 2019 arbetade fram samt antog nya mål och mätetal för åren
2020-2023.

Beslutsunderlag
Revisionsrapporten Grundläggande granskning – Smedjebackens kommun

Justerandes signatur
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§ 60

Dnr 2020/00106

Lägesrapport Corona samt eventuella beslut
Omsorgsnämndens beslut
Tacka för informationen.
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef samt biträdande förvaltningschef presenterar läget. De
jämför läget idag med läget i början på maj. Glädjande nog ser det mycket
bättre ut idag.
-Förvaltningen har köpt in skyddsutrustning för att klara 3 mån med ca 10
personer smittade.
-Visir används nu inom hemtjänsten vid kroppsnära arbete även om varken
personal eller brukare har några symptom. Visir och munskydd används vid
arbete med smittade.
-Personalen har fått bra information från Regionen, då smittskyddsläkare
med sjuksköterska besökt verksamheterna.
-Pandemigruppen träffas fortfarande men nu tre gånger per vecka.
-Sommarsemestrarna är klara och personal kan få semester inom juni-juliaugusti.
-En stor utbildningsinsats pågår för alla nyanställda och även tidigare
anställda, man säkerställer att all personal får samma hygienutbildning.
-Misstänkt smittade hålls avskilda.
-Riskinventeringar gjorda ur både personal- och brukarperspektiv.
-Lyktan har öppnat för växelvård (finns i dagsläget inga smittade inom
verksamheterna)
-Anhöriga ska erbjudas avlösning och växelvård i den mån det går.
-Dagliga sysselsättningarna hålls fortsatt stängda under sommaren.
-Två hyrsjuksköterskor intagna under sommaren då det är svårt att få tag i
personal.
-Rehabteamet är fulltaligt.
-Extra enhetschef anställd under 6 månader för att avlasta cheferna i de olika
verksamheter.
-Extra kylaggregat behöver köpas in till boendena inför sommaren.
-Om behov uppstår så kallas nämnden till extra möte under sommaren.
-Info brev från förvaltningen kommer skickas till nämnden under sommaren.
-Vid förfrågningar från andra kommuner om att hjälpa sommargäster med
hemtjänst kommer biståndshandläggarna föreslå att bosättningskommunen
avslår ansökan enl § 37 FL. Bosättningskommunens ansvar att avslå, inte
vistelsekommunens enligt 2 kap § 6 SoL.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Omsorgsnämnden

§ 61

Dnr 2020/00111

Extra insatt ärende
Ändrad delegation, möjlighet för arbetsutskott att
anställa biträdande förvaltningschef
Omsorgsnämndens beslut
Ge omsorgsnämndens arbetsutskott i uppdrag att besluta gällande anställning
av ny biträdande förvaltningschef.
Ärendebeskrivning
Nuvarande biträdande förvaltningschef har sagt upp sig och kommer sluta
den 16 augusti. Rekrytering pågår av ny biträdande förvaltningschef och
enligt delegationsordningen (4:3 Arbetsgivarfrågor, punkt 2) är det nämnden
ska ta beslut om detta. Beslut om anställning kan inte vänta till nämndens
nästa ordinarie möte den 16 september. Nämnden ger därför tillfällig
delegation till arbetsutskottet i detta fall.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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