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§ 22 Dnr 2021/00034  

Patientsäkerhetsberättelse 2020 

Omsorgsnämndens beslut 

Godkänna patientsäkerhetsberättelsen för 2020 och tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 

MAS Angelica Karlström samt biträdande MAS Tove Danielsson 

presenterar patientsäkerhetsberättelse för år 2020. Material utskickat till 

nämnden med kallelsen.  

Svårt att utreda vissa fall-rapporter, speciellt de som sker i privat boende och 

i de fall alkohol är inblandat. 

Utvecklingen av hjälpmedel och ny teknik hjälper många ggr.  

Många fall-rapporter kommer in via att personen själv larmar. 

Rehabgruppen är numera fulltalig vilket gör den mer stabil och personalen 

kan jobba mer med uppföljning. 

Hantering av klagomål och synpunkter. Vad avser dessa och i vilken 

omfattning? Inga direkta till sjukvården, ett fåtal per år inom hela 

förvaltningen och oftast gäller det anhöriga som inte är nöjda med 

vården/omhändertagandet av en brukare. 

Läkemedelsrelaterade avvikelser. Omsorgen arbetar ständigt med att få ner 

antalet avvikelser.  

Hjälpmedel är skrivna till en specifik person och uppföljning görs för att se 

så varje brukare har de hjälpmedel som just den har behov av.   

Utbildningar finns i tandvård. Uppsökande utbildningar från tandvården 

senast i dec 2019, under 2020 uteblev flera utbildningar på grund av 

pandemin. Tandvårdsutbildningen kan troligen tas upp igen i höst. 

Uppskattat av personalen. 

Vaccinationer pågår, men svårt då restriktioner och regelverk ändras. Många 

inom personalen har fått dos 1 av Astra Zenecas vaccin osäkert hur det blir 

med dos två. De allra flesta i personalen har fått 1 dos, (ca 75%). Några har 

tackat nej och ett fåtal väntar. Även vaccinationer av hemtjänsttagare pågår. 

Inväntar besked från FoHM.         
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§ 23 Dnr 2021/00035  

Årsberättelse, Anhörigsamordnare och Hälsofrämjare 

Omsorgsnämndens beslut 

Godkänna årsberättelserna från Anhörigsamordnare samt Hälsofrämjare och 

tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Anhörigsamordnare och demensvårdsutvecklare Lena Eriksson samt Solveig 

Bodare, hälsofrämjare, redovisar sina respektive årsberättelser för 2020.  

Deltagandet på anhörigcaféer under 2020 har varierat, oftast har cirka 5-6 

personer deltagit, deltagandet ökade något under sommaren då man kunde 

vara ute. Under hösten gjorde de striktare restriktionerna att träffarna fick 

ställas in. 

Att göra en uppföljning av samarbetet med Ludvika gällande anhörigstöd 

blir svårt då pandemin pågått.  

Sekreterare kommer skicka ut de föreläsningar som anhörigsamordnare är 

med och anordnar och bokar till nämnden (oftast finns de på Finsams 

hemsida) 

Hälsofrämjare började 2020 med att träffa olika föreningar, försökte få 

föreningarna att "tänka utanför boxen" för att engagera de äldre men tyvärr 

stoppade pandemin arbetet. 

Enkäten som skickades ut under 2020 till de äldre i kommunen har 

sammanställts och gjorts en rapport på. Tanken är att göra en enkät vart 

annat år. 

En hel del aktiviteter har ändå genomförts under året såsom gång- och 

balansskola, stavgångsgrupp mm. Samtliga aktiviteter var väldigt 

uppskattade. 

Solveig arbetar också mycket med uppsökande verksamhet till de som fyller 

70 i kommunen. 

Samverkan med olika instanser, Region Dalarna, RF SISU, 

Fritidsförvaltningen. 

Delaktig i "Gilla rörelse" kampanjen.   

Beslutsunderlag 

 Årsberättelse Anhörig 2020, Rapport Anhörigsamordnare 2021-01-19 

Årsberättelse Hälsofrämjare, Rapport Hälsofrämjare 2021-01-27        
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§ 24 Dnr 2020/00189  

Måluppdrag rörande äldreomsorgssatsning 

Omsorgsnämndens beslut 

Detta ärende direktjusterades 2021-03-31. Redovisas i särskilt protokoll. 

Ärendebeskrivning 

 Protokollfört och justerat samt skickat till KS 2021-03-31. 

Beslutsunderlag 

  Måldokument, Vision 2030, Förvaltningschef 2021-03-31. 
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§ 25 Dnr 2021/00004  

Delegationsbeslut 2021 

Omsorgsnämndens beslut 

Lägga delegationsbesluten till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Anställningar gjorda inom omsorgsförvaltningen under januari och februari 

2021. 

Biståndsbeslut fattade inom SoL och LSS under januari och februari 2021. 

Vid digitala nämndmöten finns delegationsbesluten för påseende hos 

sekreterare en vecka innan mötet.    
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§ 26 Dnr 2021/00013  

Rapportering icke verkställda beslut kv 4 2020 

Omsorgsnämndens beslut 

Godkänna rapporten från avgiftshandläggare och lämna 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 2020 inget 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 

      
 
 

Rapportering till Inspektionen för Vård och Omsorg gjord 210128 

Rapportering till kommunens revisorer 210128 
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Fyra personer har verkställda beslut på dagverksamhet men de har själva valt 

att stanna hemma från dagverksamheten pga pandemin. Detta är inget som är 

inrapporterat till IVO då besluten är verkställda. 

 

 

Magnus Sundström 

Avgiftshandläggare      

Beslutsunderlag 

 Rapport icke verkställda beslut kv. 4, 2020, avgiftshandläggare, 2021-01-28.     
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§ 27 Dnr 2021/00020  

Ansökan om medel ur fond 

Omsorgsnämndens beslut 

Bevilja medel om 5 000 kr ur Gösta Norströms testamente till minne av Karl 

och Anna Norström för inköp av trädgårdstillbehör och blommor samt 

fågelbad.                   

Ärendebeskrivning 

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

sammanlagt  

5 000 kronor för att ordna med trädgårdarna på Solgården, plantera 

blommor, montera fågelbad mm. 

Efter förtydligande från nuvarande enhetschef på Solgården framgår att 

ansökan omfattar planteringar av blommor i blomlådor (som inte 

fastighetsägaren står för) samt planteringar av exempelvis tomater som 

planteras, tas om hand och plockas av personal och boende tillsammans 

 

Beslutsunderlag 

Ansökan om medel ur fond, enhetschef Solgården 2021-02-09.      
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§ 28 Dnr 2021/00019  

Ansökan om medel ur fond 

Omsorgsnämndens beslut 

Bevilja medel om 1 500 kr ur Gösta Norströms testamente till minne av Karl 

och Anna Norström för inköp av köksassistent. 

Ärendebeskrivning 

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

sammanlagt 1 500 kronor för inköp av en köksassistent så personalen kan 

baka bullar, frallor mm till de boende.. 

Beslutsunderlag 

 Ansökan om medel ur fond, enhetschef Solgården 2021-02-09.     
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§ 29 Dnr 2021/00018  

Ansökan om medel ur fond 

Omsorgsnämndens beslut 

Bevilja medel om 8 000 kr ur Gösta Norströms testamente till minne av Karl 

och Anna Norström för diverse fester under året. 

Ärendebeskrivning 

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

sammanlagt 8 000 kronor till att anordna diverse fester under året för att 

förgylla vardagen för de boende. 

Beslutsunderlag 

Ansökan om medel ur fond, enhetschef Solgården 2021-02-09.      
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§ 30 Dnr 2021/00017  

Ansökan om medel ur fond 

Omsorgsnämndens beslut 

Bevilja medel om 1 500 kr ur Jenny och Carl Johan Bergströms fond för att 

ordna julfest till de boende. 

Ärendebeskrivning 

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

sammanlagt 1 500 kronor för att ordna julfest för de boende. 

Beslutsunderlag 

Ansökan om medel ur fond, enhetschef Hedgården 2021-02-05.      
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§ 31 Dnr 2021/00016  

Ansökan om medel ur fond 

Omsorgsnämndens beslut 

Bevilja medel om 4 000 kr ur Jenny och Carl Johan Bergströms fond för att 

ordna vår- och höstfest för de boende. 

Ärendebeskrivning 

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

sammanlagt 4 000 kronor för att kunna anordna vår- och höstfest till de 

boende. 

Beslutsunderlag 

Ansökan om medel ur fond, enhetschef Hedgården 2021-02-05.      
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§ 32 Dnr 2021/00027  

Ansökan om medel ur fond 

Omsorgsnämndens beslut 

Bevilja medel om 6 000 kr ur Andrietta Vilhelmina Jacobssons fond för att 

ordna diverse fester under året för de boende. 

Ärendebeskrivning 

Ansökan om medel ur fond har inkommit från enhetschef på Munkbogården 

på sammanlagt 6 000 kronor. 

Medlen ska gå till bland annat pizzakväll med underhållning, grillfest och 

pubkväll, med en beräknad kostnad på 2 000 kr per aktivitet. 

 

Beslutsunderlag 

 Ansökan om medel ur fond, enhetschef Munkbogården 2021-02-22.     
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§ 33 Dnr 2021/00029  

Ansökan om medel ur fond, samt utvärdering av 
fondmedel 2020 

Omsorgsnämndens beslut 

Bevilja medel om  

-9 000 kr till tre fester under året för de boende  

- 86 760 kr för inköp av en Tovartafel  

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

Ärendebeskrivning 

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

sammanlagt 96 760 kronor.  

 

Av dessa avsågs 10 000 kr för diverse fester under året.  

Efter komplettering ändras ansökan till att omfatta tre fester under året, 

smörgåstårta, grillfest till sommaren och höstfest med planka och 

potatisgratäng, man räknar 3 000 kr per fest så sammanlagt 9 000 kr. 

Personalen önskar även medel för at kunna köpa in en Tovertafel, (projektor 

med bilder som rör sig när man sveper med händerna över bordet till vilket 

man projekterat bilden). Denna kostar 68 000 plus moms (17 000kr) samt ett 

serviceavtal på 1 760 kr. 

Beslutsunderlag 

Ansökan om medel ur fond, enhetschef Allégården 2021-02-26.      
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§ 34 Dnr 2021/00032  

Återrapporteringar fondmedel 2020 

Omsorgsnämndens beslut 

Tacka för redovisningarna av fondmedlen som delades ut under 2020. 

Ärendebeskrivning 

Av de medel som beviljades och/eller delades ut under 2020 så har två av 

kommunens boenden återrapporterat. 

På de övriga två har nya enhetschefer precis börjat och de har troligen inte 

hunnit uppdatera sig ännu med vad som hände förra året på detaljnivå. 

Såhär skriver enhetschefen på Allégården om hur man gjorde med 

fondmedlen under 2020: 

”Fondpengar 2020. 

Det blev ett konstigt år men vi har försökt att göra lite trevliga aktiviteter 

tillsammans med de boende. Vi har haft hämtpizza till lunch, det är alltid 

uppskattat. Höstfest med planka och potatisgratäng och annat gott. Jul-pyssel 

och gott till nyår. Lite av det som hände förra året.”    

Från Munkbogården har enhetschefen lämnat denna rapport: 

”Munkbogården ansökte och beviljades 6 000 :- ur A,v. Jacobssons fond till 

fester för de boende under året 2020. 

Medlen har använts till grillfest, nobelmiddag, pizzakväll med underhållning 

samt smörgåstårta till nyår. Detta har varit väldigt uppskattat av de boende 

och även personalen som deltagit. 

Munkbogården ansökte om 3 496:- till en Daisyspelare, en bärbar CD-

spelare för att kunna lyssna på ljudböcker. Detta är inte utnyttjat." 

Beslutsunderlag 

Beviljade medel från fonder, skrivelse från enhetschef Munkbogården, 2021-

02-22, dnr 2021/28. 

Ansökan om medel ur fond samt utvärdering av fondmedel 2020, skrivelse 

från enhetschef Allégården, 2021,02,26, dnr 2021/29. 
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§ 35 Dnr 2021/00037  

Budgetuppföljning 2021 

Omsorgsnämndens beslut 

Godkänna budgetuppföljningen för februari och mars. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningsekonom redovisar uppföljning utskickad till nämnden i förskott. 

Önskar även få med marsprognosen i protokollet, vilket godkänns av mötet. 

Dessa läggs som bilagor till protokollet. 

Förvaltningsekonom räknar med ett nollresultat i budgeten.      . 

Beslutsunderlag 

Budgetprognos februari 2021, förvaltningsekonom, 2021-03-09. 

Budgetprognos mars 2021, förvaltningsekonom 2021-03-31.     
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§ 36 Dnr 2021/00036  

Budget 2022, budgetförutsättningar 

Omsorgsnämndens beslut 

Tacka för redovisningen av budgetförutsättningar. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningsekonom redovisar förutsättningarna inför budget 2022.   
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§ 37 Dnr 2020/00183  

Uppdatering angående sjukskrivningstal inom 
omsorgen 

Omsorgsnämndens beslut 

Tacka för redovisningen av sjukstatistik för januari 2021. 

Ärendebeskrivning 

Redovisning utskickat innan till nämnden. Sjukskrivningstalen ligger väldigt 

varierat inom verksamheterna och nämnden har redan tidigare tagit ett beslut 

om mål på 7,5%, vilket samtliga verksamheter arbetar för att nå. 

Beslutsunderlag 

Sjukstatistik januari 2021, personalsekreterare 2021-03-16.     
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§ 38 Dnr 2021/00038  

Genomsyn av tidigare beslut gällande närvarorätt för 
personalföreträdare (beslut från ON 2011-04-06, § 32) 

Omsorgsnämndens beslut 

Även fortsättningsvis erbjuda personalföreträdare att delta i nämndens 

sammanträden med två representanter och en ersättare för var och en. 

Ärendebeskrivning 

Frågan om vilka regler som gäller avseende personalföreträdare på 

omsorgsnämndens möten har lyfts på samverkansmöten mellan förvaltning 

och fackliga organisationer.   

De tidigare reglerna från 2011 kan behöva förtydligas och gås igenom då det 

finns många nya representanter i både nämnden och i de fackliga 

organisationerna.  

Deltagande av personalföreträdare styrs av Kommunallagen (KL 2017:725) 

kap 7, §§10-19.  

Företrädare för de anställda (personalföreträdare) utses särskilt för varje 

nämnd, i första hand bland de som är anställda inom nämndens 

verksamhetsområde.   

Personalföreträdarna har rätt att närvara vid en nämnds behandling av 

ärenden som rör förhållandet mellan kommunen eller regionen som 

arbetsgivare och dess anställda. Nämnden får i enskilda fall besluta att 

personalföreträdarna får närvara även vid behandlingen av andra ärenden. 

Personalföreträdarna har inte rätt att närvara vid handläggning av  

   1. ärenden som avser myndighetsutövning mot någon enskild, såvida inte 

ärendet rör en obestämd krets av enskilda,  

   2. förhandlingar med en arbetstagarorganisation,  

   3. uppsägningar av kollektivavtal,  

   4. arbetskonflikter, 

   5. rättstvister mellan kommunen eller regionen och en 

arbetstagarorganisation, eller 

   6. ärenden som avser beställning eller upphandling av varor och tjänster. 
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Beslutsunderlag 

Protokoll ON 2011-04-06, § 32 dnr 2011/31 Närvarorätt för 

personalföreträdare. 

Tjänsteskrivelse, förvaltningssekreterare 2021-03-22. 

Protokollsutdrag ON AU, 2021-03-17 § 33, Genomsyn av tidigare fattat 

beslut gällande närvarorätt för personalföreträdare.      
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§ 39 Dnr 4532  

Informationsärende: Ärende från IVO. 

Omsorgsnämndens beslut 

Ärendet utgår.     

Ärendebeskrivning 

 Informationsärendet utgår detta möte och tas istället upp på nästa 

sammanträde.     
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§ 40 Dnr 4533  

Informationsärende: Lås och larm på kommunens 
särskilda boenden 

Omsorgsnämndens beslut 

Ärendet utgår.   . 

Ärendebeskrivning 

Informationen om lås och larm utgår och tas istället upp på nästa 

sammanträde.      
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§ 41 Dnr 2021/00011  

Äskande till KS 

Omsorgsnämndens beslut 

Ärendet utgår från dagens dagordning.      

Ärendebeskrivning 

 Ärendet utgår då förvaltningen kommer anpassa äskandet efter vad som 

beslutas i måldokumentet Vision 2030. Äskandet kommer beslutas på extra 

nämndsammanträde den 13 april.   
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§ 42 Dnr 2021/00033  

Information från förvaltningen samt om coronaläget i 
verksamheten 

Omsorgsnämndens beslut 

 Ärendet utgår.     

Ärendebeskrivning 

Ärendet utgår men nämnden har fått information om vad som pågår i 

förvaltningen genom ett nyligen utskickat månadsbrev.      

 

      

 

 


