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Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 57-68 
 Teresa Ramqvist  

 Ordförande 

  

 Monica Forsgren  

 Justerare 

  

 Kristina Karlsson  

 
 ANSLAG/BEVIS 
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§ 57 Dnr 2021/00053  

Granskningsrapport från kommunrevisionen 

Omsorgsnämndens beslut 

Godkänna förvaltningens svar till revisorerna. 

Ärendebeskrivning 

Förslag på svar till revisorerna utskickat med handlingarna till mötet. 

Kritiken från revisorerna gäller främst avsaknad av delmål i 

verksamhetsmålen vilket är justerat och förklarat i förvaltningschefens svar.  

 

Beslutsunderlag 

Rapport – grundläggande granskning av styrelse och nämnden, 

Kommunrevisionen, 2021-04-12. 

Revisionssvar, Skrivelse Förvaltningschef, 2021-05-18. 

Protokollsutdrag ON AU, 2021-05-19 § 49.    
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§ 58 Dnr 2021/00064  

Rapportering icke verkställda beslut kv. 1, 2021 

Omsorgsnämndens beslut 

Godkänna rapporten från avgiftshandläggare 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 2021 ett beslut att rapportera. 

 
Datum 
för  
beslut 

Verk
-
sam
het 

Insats Kön Födels
eår 

Anledning till att 
beslutet ej verkställts 
inom 3 månader 

201201 LSS Korttidsvistel
se 

Kvin
na 

2010 Tackat nej till plats på 
korttidsvistelse önskar 
korttidsfamilj istället. 

 
 

Rapportering till Inspektionen för Vård och Omsorg gjord 210429 

Rapportering till kommunens revisorer 210429. 

Omsorgsnämnden föreslås överlämna rapporten till kommunfullmäktige. 

 

Magnus Sundström 
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Avgiftshandläggare      

Beslutsunderlag 

Rapport icke verkställda beslut, Avgiftshandläggare 2021-04-29. 

Protokollsutdrag ON AU 2021-05-19 § 51.     
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§ 59 Dnr 2021/00003  

Anmälningsärenden 2021 

Omsorgsnämndens beslut 

Lägga anmälningsärendena till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Verksamhetsberättelse samt bokslut från Hjälpmedelsnämnden Dalarna, dnr 

2021/52, inkom 2021-04-12. 

IVO´s analys av regelverket för tillsynsprövning, dnr 2021/54,  

inkom 2021-04-14. 

Anslaget protokoll Hjälpmedelsnämnden Dalarna, dnr 2021/70,  

inkom 2021-05-06 
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§ 60 Dnr 2021/00004  

Delegationsbeslut 2021 

Omsorgsnämndens beslut 

Lägga delegationsbesluten till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Anställningar gjorda inom omsorgsförvaltningen under april 2021. 

Biståndsbeslut fattade inom LSS och SoL under april 2021.  

Beslut om nedskrivning av eller befrielse från skuld avseende debiterad 

avgift inom LSS- och handikappområdet enligt preskriptionslagen 

(1981:131), 2021/62, ON arbetsutskott 2021-05-19 § 50.     
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§ 61 Dnr 2021/00049  

Bemanningshandboken 

Omsorgsnämndens beslut 

-Att godkänna bemanningshandboken. 

-Att löpande revideringar framledes kan göras på tjänstemannanivå i samråd 

med fackliga organisationer. 

-Att låta Bemanningshandboken ersätta alla tidigare fattade riktlinjer och 

överenskommelser gällande schemaläggning och bemanning. 

-Att ge förvaltningen i uppdrag att följa upp arbetet och implementeringen 

av bemanningshandboken och att under maj 2022 redovisa detta för 

nämnden.       

Ärendebeskrivning 

Bemanningshandboken är en instruktion som beskriver hur förvaltningen ska 

bemanna och schemalägga för att uppnå målen i "Vision 2030".  

Gamla riktlinjer och överenskommelser kommer inte längre gälla när 

bemanningshandboken träder i kraft 15 november 2021. 

Nattpersonalen kommer framledes arbeta 9 tim. och 15 min (15 min för 

rapporteringstid) jämfört med tidigare 10 tim. per skift. 

All personal kommer ha sk. flyt-pass. Arbetspass där man går in och jobbar 

där det för tillfället fattas personal. 

Christer Gåsfors (S) föreslår ett tillägg i förslaget till beslut "Löpande 

revideringar framledes kan göras på tjänstemannanivå i samråd med fackliga 

organisationer." 

Yrkanden 

Christer Gåsfors (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslaget till beslut med 

tillägg. Förslag A. 

Mats Jacobsson (S) yrkar bifall till Christer Gåsfors (S) förslag till beslut. 

Kristina Karlsson (M) yrkar på återremiss av ärendet för förtydligande. 

Förslag B. 

Ordförande ställer förslag A och B mot varandra och finner att mötet 

beslutar att godkänna förslag A. 
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Reservationer  

Kristina Karlsson (M) reserverar sig mot beslutet och meddelar att hon avser 

att före justeringen lämna en skriftlig reservation.  Bilagt protokollet.    
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§ 62 Dnr 2021/00037  

Budgetuppföljning 2021 

Omsorgsnämndens beslut 

Godkänna uppföljningen till och med maj 2021. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningsekonom redovisar underlaget, förvaltningen går fram med ett 

troligt nollresultat gällande hela 2021. 

Visst överskott vad gäller äldreomsorg och hemtjänst. 

Begränsad dagverksamhet gör att kostnaden för omsorgsresor minskat. 

Större kostnader än beräknat för IT samtidigt som stora statsbidrag med 

riktning mot äldreomsorgen kommer betalas ut under året. 

 

Placeringar inom LSS är svåra att förutspå, kostnaderna för nya boendet 

(Granholmen) är även det osäkert, då det beror på hur många som får beviljat 

boende via LSS och flyttar in under året. 

Förvaltningen tar gärna emot förslag på vilka nyckeltal nämnden önskar ha 

med framöver. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse, prognos för maj 2021, 2021-05-28. 

Protokollsutdrag ON AU, 2021-05-19 § 55.     
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§ 63 Dnr 2020/00183  

Uppdatering angående sjukskrivningstal inom 
omsorgen 

Omsorgsnämndens beslut 

Godkänna uppdateringen av sjukskrivningstal samt tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Underlag från personalavdelningen utskickat till nämnden.  

Fortfarande finns viss sjukskrivning efter vaccinering och en del ”Corona-

relaterad sjukfrånvaro” finns fortfarande inom verksamheterna. 

I små verksamheter slår enstaka sjukdomsfall mycket rent statistiskt, 

exempelvis kan en person som kommer tillbaka från en 

långtidssjukskrivning göra att statistiken går från ett sjukskrivningstal på  

20 % till 10 %.  

Många rehab-möten inplanerade där även personalavdelningen är delaktig. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse, statistik sjukfrånvaro omsorgen, personalavdelningen 2020-05-05.      
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§ 64 Dnr 2021/00071  

Uppdatering Delegationsordning ON 

Omsorgsnämndens beslut 

Godkänna den uppdaterade delegationsordningen för omsorgsnämnden. 

Ärendebeskrivning 

Delegationsordningen för omsorgsnämnden behöver uppdateras på ett antal 

punkter.  

Ändringarna är rödmarkerade i det utkast som skickas till nämnden innan 

sammanträdet. Förutom de rödmarkerade ändringarna är även vissa 

laghänvisningar uppdaterade, bland annat gällande Kommunallagen i de 

inledande styckena (dessa är inte rödmarkerade).  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse förvaltningssekreterare 2021-05-10. 

Protokollsutdrag ON AU 2021-05-19 § 57 

Delegationsordningen Omsorgsnämnden, senast uppdaterad 2019-09-18.     
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§ 65 Dnr 2021/00072  

Sammanställning av arbetsmiljöarbetet (SAM) 2020 

Omsorgsnämndens beslut 

Tacka för informationen och ge förvaltningen i uppdrag att utreda hur 

återkopplingen av arbetsmiljöarbetet ska redovisas framledes. 

Ärendebeskrivning 

Sammanställningen görs årligen inom omsorgen och lyfts från förvaltningen 

till nämnden som information. En stor del av arbetsmiljöarbetet under 2020 

kom att fokusera på pandemin. 

Viktigt att detta följs upp kontinuerligt. Det finns bredare underlag för varje 

verksamhet som nämnden kan ta del av. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse sammanställning ”Arbetsmiljöuppföljning 2020”, Förvaltningschef 

2021-05-11. 

Protokollsutdrag ON AU 2021-05-19 §58 
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§ 66 Dnr 2021/00073  

Presentation om öppna jämförelser (statistik Kolada) 

Omsorgsnämndens beslut 

Ärendet utgår. 

Ärendebeskrivning 

Punkten utgår från dagens dagordning och tas upp på senare nämndsmöte. 
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§ 67 Dnr 2020/00035  

Motion (M) - Ung inom omsorgen, feriejobb hela året, 
remiss 

Omsorgsnämndens beslut 

Med anledning av att Moderaterna avser att återta motionen, lämnas inget 

yttrande från omsorgsnämnden. 

Ärendebeskrivning 

Denna motion har besvarats av förvaltningen i slutet av 2020 men 

återkommit från KS för förtydligande. Osäkert från förvaltningen hur man 

ska förtydliga svaret som tidigare lämnats. 

Förslag på mötet att Moderaterna tar tillbaka motionen för att tydliggöra 

innehållet då det råder osäkerhet om var själva motionen avser. 

Beslutsunderlag 

Motion (M) – Ung inom omsorgen, feriejobb hela året, Lotta Gunnarsson 

(M), 2020-02-27  

Yttrande feriejobb, svar på motion, biträdande förvaltningschef ON, 2020-

11-12. 

Beslut KS 2021-01-26 dnr. 2020/110 § 6. 
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§ 68 Dnr 2021/00033  

Information från förvaltningen samt om coronaläget i 
verksamheten 

Omsorgsnämndens beslut 

Tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Biträdande förvaltningschef Lena Fröyen har sagt upp sig och arbetar fram 

till den sista juni. Annons ligger ute internt och rekrytering pågår.  

Extra nämndsammanträde kommer behövas då anställning av ny biträdande 

förvaltningschef måste beslutas av nämnd. 

Coronaläget: Läget är lugnt, vaccinationerna pågår. Tilldelningen av 

vaccinationer blir snedfördelad då många personer från andra kommuner 

vaccinerar sig i Smedjebacken men vaccinerna fördelas efter antal 

kommuninvånare. 

Personalläget till sommaren är för närvarande lugnt, men sjukskrivningar 

kan ställa till det. Svårast att få ihop schemat hos sjuksköterskorna, denna 

yrkeskompetens saknas i hela Sverige. 

Nya organisationsskissen gås igenom. Presentation av förvaltningschef. 

Skissen skickas till nämndsledamöterna för beslut vid nästkommande 

nämnd. 

Den person som är anställd som MAR (medicinskt ansvarig för 

rehabilitering) kommer arbeta med det uppdraget på heltid i höst Hon 

kommer arbeta med att ta fram kvalitetsledningssystem (även MAS 

(Medicinskt ansvarig sjuksköterska) kommer arbeta med detta). 

Bytet av verksamhetssystemet innebär nytt system även till hemtjänsten och 

det nya systemet har stora problem. Detta har resulterat i att fler brukare har 

fått besök av många nya ur personalen. 

 

      

 

 


