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§ 72 Dnr 2022/00103  

Rapportering icke verkställda beslut kv 2, 2022 

Omsorgsnämndens beslut 

Godkänner upprättad rapport och lämnar ärendet 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 2:a kvartalet 2022 fem beslut att rapportera. 

  
Datum 
för 
avbrott 

Verk
-
sam
het 

Insats Kön Födels
eår 

Anledning till att 
beslutet ej verkställts 
på nytt inom 3 månader 

      
      
Datum 
för  
beslut 

Verk
-
sam
het 

Insats Kön Födels
eår 

Anledning till att 
beslutet ej verkställts 
inom 3 månader 

220316 SoL Permanent 
bostad 

Kvin
na 

1928 Den enskilde tackat nej 
avvaktar på rätt boende, 
bor kvar hemma så länge. 
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220318 SoL Permanent 
bostad 

Man 1937 Den enskilde tackat nej 
avvaktar på rätt boende, 
bor kvar hemma så länge. 
 

220525 SoL Permanent 
Bostad 

Man 1936 Finns inga lediga platser 
på säbo. 

220322 LSS Korttidsvistel
se 

Man 2015 Resursbrist saknar 
lämplig uppdragsgivare, 
löste sig andra halvan av 
augusti då plats på 
kortidsvistelse löste sig. 

220321 LSS Kontaktperso
n 

Man 1999 Resursbrist saknar 
lämplig kontaktperson 

 
 

Rapportering till Inspektionen för Vård och Omsorg gjord 220831 

Rapportering till kommunens revisorer 220831 

 

Omsorgsnämnden föreslås överlämna rapporten till kommunfullmäktige. 

 

 

Magnus Sundström 

Avgiftshandläggare.   

Beslutsunderlag 

Rapport, avgiftshandläggare 2022-08-31. 

 

 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(20) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-14 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 73 Dnr 2022/00104  

Utse ny dataskyddsadministratör 

Omsorgsnämndens beslut 

Tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Dataskyddsförordning (Lag 2016/679 EU, benämnd GDPR) trädde i kraft 

den 25 maj 2018 och ersatte personuppgiftslagen (Lag 1998:204, PuL). 

Samtidigt med GDPR infördes dataskyddslagen. Detta innebar bland annat 

att:  

* Dataskyddsförordningen föreskriver utnämning av ett dataskyddsombud.  

* Respektive förvaltning/bolag bör utse en dataskyddsadministratör till stöd 

för dataskyddsombudet. 

Teresa Ramqvist har i sin tjänst som förvaltningssekreterare varit utnämnd 

till dataskyddsadministratör för omsorgsförvaltningen. Nu har Teresa 

avslutat sin tjänst på Smedjebackens kommun och ersatts av Matilda 

Wetterberg som förvaltningssekreterare. Matilda kommer då även ta över 

som ny dataskyddsadministratör. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, förvaltningssekreterare 2022-07-12 
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§ 74 Dnr 2022/00121  

Regionalt samverkansavtal Vård- och Omsorgscollege 

Omsorgsnämndens beslut 

Godkänner regionalt samverkansavtal för Vård- och Omsorgscollege. 

Ärendebeskrivning 

Vård- och omsorgscollege har blivit återcertifierat. 

Samverkansavtal samt medfinansieringsintyg presenteras av 

omsorgsnämndens ordförande. 

Beslutsunderlag 

Bilaga, Samverkansavtal, ordförande 2022-08-31. 

Bilaga, Medfinansieringsintyg, ordförande 2022-08-31. 
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§ 75 Dnr 2022/00049  

Anmälningsärenden 2022 

Omsorgsnämndens beslut 

Lägger anmälningsärendena till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Beslut från KS. 2022/00234 Protokollsutdrag 2022-06-20  § 36 

Länsgemensam strategi med målbild och färdplan för God och Nära vård i 

Dalarna 2022-2030 - RD22/00386 

Beslut från KS. 2022/00239 Protokollsutdrag 2022-06-20  § 28 Budget 2023 

Smedjebackens kommun 

Beslut från KS. 2022/00261 Protokollsutdrag 2022-06-20  § 32 

Arvodesreglemente Smedjebackens kommun 2023-2026 

Beslut från Hjälpmedelsnämnden. HJN2022/22  § 26 Riktlinjer cyklar 

Region Dalarna 

Avtal mellan Region Dalarna och Smedjebacken kommun angående 

samverkan och utveckling av en kunskapsbaserad praktik inom socialtjänst 

och näraliggande hälso- och sjukvård. HSN2022/1845 

Beslutsunderlag 
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§ 76 Dnr 2022/00015  

Delegationsbeslut 2022 

Omsorgsnämndens beslut 

Lägger delegationsbesluten till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Anställningar gjorda under maj-juli 2022 inom omsorgsnämnden. 

Biståndsbeslut fattade inom SoL och LSS under maj-juli 2022. 

Beslutsunderlag 

Delegationslistor, biståndshandläggare 2022-08-29. 
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§ 77 Dnr 2022/00039  

Budgetuppföljning 2022 

Omsorgsnämndens beslut 

1. Godkänner delårsrapport och lämnar vidare till kommunfullmäktige. 

2. Ger förvaltningen i uppdrag att arbeta mot ett nollresultat. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef och förvaltningsekonom presenterar delårsbokslutet som 

skickats ut inför sammanträdet. Prognosen visar ett underskott på 1,3 

miljoner kronor för i år. Pandemin har påverkat verksamheten i vågor och 

sjukfrånvaron har varit kostsam. Även bilar och drivmedel är kostsamma 

poster.  

Vidare kommer Allégårdens hyra öka med knappt 50% mer än vad som är 

budgeterat för nuvarande halvår. Även hjälpmedelskostnaderna ökar. 

Underskottet ser dock inte ut att bli större, tack vare större intäkter. 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport, förvaltningsekonom 2022-09-07. 
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§ 78 Dnr 2022/00114  

Äskande till KS 

Omsorgsnämndens beslut 

Ställer sig bakom äskandena och lämnar ärendet vidare till 

kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Äskar 200 000 för skyddsutrustning. 

Äskar 1,9 miljoner för omsorgslyftet. 

Beslutsunderlag 

Äskande, förvaltningschef 2022-08-25. 

Äskande äldreomsorgslyftet, förvaltningschef 2022-09-01. 
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§ 79 Dnr 2022/00081  

Ärende angående Länsgemensam strategi med målbild 
och färdplan för God och Nära vård i Dalarna 2022-2030 

Omsorgsnämndens beslut 

Tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef lämnar lägesrapport gällande arbetet med God och Nära 

vård. 

Arbetet med God och Nära vård fortskrider. Arbetet i Västerbergslagen 

ligger långt fram och lokala handlingsplaner har framtagits.  

Gemensam sjuksköterska kommer anställas och finansieras tillsammans med 

regionen. Denne ska arbeta samordnande mellan olika aktörer i syfte att 

uppnå målbilden om god och nära vård.  

Samverkansgrupper har skapats och uppvisar ett bra samverkansklimat med 

stark önskan att samverka. 

Beslutsunderlag 

Rapportering, förvaltningschef 2022-09-14. 

 

 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12(20) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-14 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 80 Dnr 2022/00115  

Redovisning av omsorgens äldreenkät 2022 

Omsorgsnämndens beslut 

Tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef presenterar resultatet från förvaltningens enkät ”Tankar om 

åldrandet 2022” som skickas ut till alla kommuninvånare 70 år och äldre. 

Svarsfrekvensen uppgår till 45%, likt vid föregående enkät, men antalet är 

något större för årets respondenter.  

91% uppger att de har ett ganska bra hälsoläge, vilket inte utgör någon större 

skillnad från föregående enkät. Färre uppger dock att de vill förändra sin 

hälsa. Av det som önskas ur hälsofrämjande synpunkt framhävs promenader 

och massage. 

89% uppger att de har en bra social tillvaro, vilket är förvånande och 

glädjande med tanke på pandemin. 11% uppger att de upplever ensamhet. 

Av det respondenterna saknar framkommer ork, vänner och tillgänglighet till 

aktiviteter som viktiga. 

92% beskriver att deras liv är meningsfullt. 

Betydligt fler använder dator, men det finns en ökande skillnad mellan könen 

där män tenderar använda dator mer än kvinnor. Ett antal önskar mer 

kunskap, men antal personer som önskar lära sig mer är få enligt enkäten. 

Mobiltelefon används i stor utsträckning. 

Enbart 9% uppger att de känt oro, ångest, depression eller ensamhet till följd 

av pandemin. 

Vidare framkommer att vissa äldre upplever kommunikationsproblem, 

problem med sjukdom och hälsa samt oro att inte kunna bo kvar i eget 

boende. Det framgår även att nya kommuninvånare inte känner sig 

välkomnade. 

De äldre vill se mer satsning på landsbygd och mer aktiviteter inom 

kommunen. De är positiva inför anhörigstöd, hälsofrämjande arbete och 
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väntjänst. De som hade lämnat kontaktuppgifter i anknytning till enkäten har 

även blivit kontaktade av hälsofrämjare eller anhörigsamordnare. 

Beslutsunderlag 

Tankar om åldrandet 2022, förvaltningschef 2022-07-21. 
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§ 81 Dnr 2022/00005  

Information från förvaltningen 

Omsorgsnämndens beslut 

Tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Genomlysning av sommaren har påbörjats. Enhetschefer arbetar med olika 

områden, innefattande bland annat introduktion och delegering, i syfte att 

skapa bättre förutsättningar för att hantera nästkommande sommar.  

Nattgenomlysning pågår i hela omsorgen. Genomlysningen ska utreda och 

belysa effektivitet, samverkan, tekniska lösningar, arbetsuppgifter samt 

arbetstider nattetid. Förväntas vara klart vid årsskiftet. 

Heltidsresan fortsätter och helgtjänstgöring diskuteras med facklig 

representation.  

Kvalificerat chefsstöd, Mia Rosendahl-Nord, fortsätter arbetet med 

sjukskrivningsstatistik och rehabilitering till arbetsliv. Hedgården har 

kommit längst i detta arbete och provar nu att genomföra ”motivationslyftet” 

med gott resultat. Detta planeras genomföras i hela omsorgen. 

Restaurang Hedgården har öppnat för invånare över 67 år. Närvaron har 

varierat från några få till 30 besökare. Uppföljning planeras till nästa 

nämndsmöte. 

Inom hemtjänsten fortsätter pågående utvecklingsarbete med studiebesök i 

Emmaboda och Västervik, två kommuner som utvecklat sin hemtjänst väl. 

Beslutsunderlag 

Rapportering, förvaltningschef och biträdande förvaltningschef 2022-09-14. 
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§ 82 Dnr 2022/00118  

Återrapportering av uppdraget kring samverkan 
FUNON 

Omsorgsnämndens beslut 

Godkänner upprättad återrapportering och ställer sig bakom de samarbets- 

och åtgärdsförslag som framkommer i rapporten. 

Ärendebeskrivning 

Omsorgsnämnden gav 2022-02-03 familj- och utbildningsförvaltningen 

tillsammans med omsorgsförvaltningen i uppdrag att upprätta en 

samverkansgrupp. Syftet var att utveckla samverkansarbetet mellan 

förvaltningarna.   

Vi har valt att kalla vår grupp för Samarbetsgruppen FUN ON och vi har haft 

möten vid tre tillfällen. 

Deltagare har varit: Susanne Billström Bitr förvaltningschef omsorgen, 

Annica Nord omsorgen, Samir Ahmad Enhetschef IFO, Sandra Ahlbin 

Enhetschef IFO, Camilla Sömsk verksamhetschef Elevhälsan och Jill 

Ekberg-Johansson IFO-chef. 

Vi har bjudit in chefen för AME/integration, Kathrine Abrahamsen, till 

denna grupp. Denna grupp kommer även att samverka kring arbetet med 

psykisk hälsa och suicidprevention. 

Varannan månad ska hela gruppen träffas. Biträdande förvaltningschef och 

IFO-chef är sammankallande. 

Dagordning ska upprättas och dokumentering sker i gemensam mapp.  

Vi har skapat en överenskommelse som grund för vår samverkan. 

Områden (endast IFO och Omsorgen) att arbeta med är: 

* Samsjuklighet: Demens – Missbruk 

* Äldre med missbruk 

* Barn och ungdomar med diagnos    
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Områden att arbeta med där även Elevhälsan och AME ingår är: 

* Psykisk hälsa och suicidprevention 

Vi behöver klargöra för varandra vad vi har för ansvar så att det blir tydligt 

för alla. Informera om hur handläggningen går till vid respektive förvaltning. 

Vi kommer att ha gemensamma träffar för våra olika handläggare för att lära 

av varandra samt öka kunskaperna om varandras olika processer och 

regelverk. 

Ett dokument har skapats PDCA där vi fört in vad vi identifierat vad vi ska 

göra, plan för det, vem som är ansvarig och kontroll på att det är gjort.  

 

Susanne Billström, biträdande förvaltningschef. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Återrapportering av uppdraget kring samverkan med 

omsorgsförvaltningen, biträdande förvaltningschef 2022-08-19. 

Överenskommelse, 2022-08-19. 
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§ 83 Dnr 2022/00119  

Kompetensutvecklingsplan och handlingsplan 
kompetensförsörjning 

Omsorgsnämndens beslut 

Godkänner upprättad kompetensutvecklingsplan och handlingsplan för 

kompetensutveckling. 

Ärendebeskrivning 

Kompetensutvecklingsplanen är reviderad och en handlingsplan för 

kompetensutveckling är upprättad. 

Biträdande förvaltningschef presenterar och informerar. 

Beslutsunderlag 

Bilaga, Kompetensutvecklingsplan, biträdande förvaltningschef 2022-08-25. 

Bilaga, Handlingsplan Kompetensutvecklingsplan, biträdande 

förvaltningschef 2022-08-19. 
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§ 84 Dnr 2022/00117  

Lägesrapportering gruppboende Nordvalls väg 

Omsorgsnämndens beslut 

Tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Biträdande förvaltningschef rapporterar kring boendesituationen på 

Nordvalls väg. 

Beslutsunderlag 

Rapportering, biträdande förvaltningschef 2022-09-14. 
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§ 85 Dnr 2022/00113  

Lägesrapportering från myndighetschef 

Omsorgsnämndens beslut 

Tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Biträdande förvaltningschef avlägger rapport kring boendeplatser och 

placeringar inom SoL och LSS. 

Inom SoL finns 14 beslut som väntar på placering i särskilt boende, varav 11 

med demens. För närvarande finns inga lediga platser på särskilt boende. 

Korttidsboende Lyktan är för närvarande fullt. 

Det är nu fullt på alla gruppbostäder. 

I nuläget har vi fem externa placeringar, då en placering nyligen sagts upp av 

brukare. 

Beslutsunderlag 

Rapport, biträdande förvaltningschef 2022-09-14- 
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§ 86 Dnr 2022/00116  

Anhörigbidrag 

Omsorgsnämndens beslut 

Tackar för informationen och ställer sig bakom svar på inkommen synpunkt. 

Ärendebeskrivning 

2022-08-17 inkom en synpunkt ställd till omsorgsnämnden, gällande att 

omsorgsförvaltningen inte erbjuder anhörigbidrag. 

Myndighetschef har författat ett svar på inkommen synpunkt. 

Nämnden delges synpunkt likväl svar vid sammanträde, då sekretess 

föreligger. 

Beslutsunderlag 

Brev till omsorgsnämnden, 2022-08-17. 

Svar på inkommen synpunkt, myndighetschef 2022-09-06. 

 

 


