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Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 30 november 2022 kl 09:00 

Beslutande Ledamöter 

Monica Forsgren (S), Ordförande 
Johan Reyier (S), 1:e vice ordförande 
Mats Jakobsson (S) 
Monica Georgsson (S) 
Robert Göransson (V) 
Göran Engström (C) 
Kristina Karlsson (M) 
Jerry Jäger (SD) 

 
 

 Ersättare 

Fredrik Holmgren (S) 
Sören Åhlström (S) 
Ann-Louise Ericsson (S) 
Yvonne Johansson (MP) 
Karin Winqvist (M) 

 
Tjänstgörande 

Övriga närvarande Elisabet Zimmer 
Susanne Billström 
Anette Billström 
Matilda Wetterberg 
Ann-Christin Hahne 
Helena Reigans 
Marianne Pettersson 
Pia Solberg 
Liselott Karlsson 
Madeleine Wallin 
Minna Sjöström 
Fredrik Lind 
Jennifer Östby 
Tina Andersson 
Marielle Priadko 
 
 

Förvaltningschef 
Biträdande förvaltningschef 
Förvaltningsekonom 
Sekreterare 
Facklig representant Kommunal 
Enhetschef Hemtjänst §§ 115-116 
Enhetschef Daglig sysselsättning § 116 
Enhetschef Bemanning och pool § 116 
Enhetschef Allégården och Lyktan § 116 
Enhetschef Hedgården § 116 
Enhetschef Munkbogården § 116 
Enhetschef Hemsjukvården § 116 
Enhetschef LSS § 116 
Enhetschef LSS § 116 
Enhetschef Solgården § 116 

Justerare Kristina Karlsson 

Justeringens plats och tid Johan Ahlbäcks plats 7, 2022-12-06 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 103-116 
 Matilda Wetterberg  

 Ordförande 

  

 Monica Forsgren  

 Justerare 

  

 Kristina Karlsson  
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 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-11-30 

Datum då anslaget sätts upp 2022-12-06 Datum då anslaget tas ned 2022-12-28 

Förvaringsplats för protokollet Johan Ahlbäcks plats 7, 777 31 Smedjebacken 
 

Underskrift 

  

 Matilda Wetterberg  
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§ 103 Dnr 2022/00132  

Lägesrapportering av MAS 

Omsorgsnämndens beslut 

Tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef presenterar lägesrapportering författad av MAS. 

Rapporteringen visar att omsorgen gör många läkemedelsgivningar och har 

få avvikelser. Vidare har delegeringsprocessen omstrukturerats. 

Rapporteringen visar en stor ökning av fall, främst i ordinarie boende. 

Nattfasta mäts två gånger årligen och handlingsplan upprättas vid mer än 11 

timmars nattfasta. Vidare sker regelbundna hygienobservation och omsorgen 

har en god smittskyddsrutin. 

Läkemedelsgenomgång har utvecklats. Fördjupade genomgångar gjordes 

2021 och görs återigen 2023. 

Slutligen har arbetet med Senior Alert påbörjats, registrering i palliativa 

registret har ökat till 95%, personal på demensboende går utbildning inom 

BPSD och omsorgen har i helhet klarat Covid-19 på ett gott sätt. 

Beslutsunderlag 

Rapportering, förvaltningschef, 2022-11-30. 
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§ 104 Dnr 2022/00144  

Rapport icke verkställda beslut kv 3, 2022 

Omsorgsnämndens beslut 

Godkänner rapportering av icke verkställda beslut 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 3:e  kvartalet 2022 åtta beslut att rapportera. 

  
Datum 
för 
avbrott 

Verk
-
sam
het 

Insats Kön Födels
eår 

Anledning till att 
beslutet ej verkställts 
på nytt inom 3 månader 

220531 LSS Korttidsvistel
se 

Kvin
na 

2010 Matchningen med den 
första stödfamiljen har 
inte lyckats och insatsen 
avbröts av båda parter. 

      
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, 
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bor kvar hemma så 
länge.Tackast nej även 
14/8 och 13/10. 

220617 SoL Permanent 
bostad 

Kvin
na 

1950 Finns inga lediga platser 
på säbo.(demens) 
 

220525 SoL Permanent 
Bostad 

Man 1936 Finns inga lediga platser 
på säbo.(demens) 

220602 SoL Permanent 
bostad 

Kvin
na 

1938 Finns inga lediga platser 
på säbo.(demens) 

220530 LSS Korttidsvistel
se 

Man 2012 Vårdnadshavare hade 
önskemål om 
korttidshem närmare 
bostaden. 
Korttidshemmet hade 
inga lediga platser under 
sommaren och 
situationen hade inte 
förändrats i början på 
september. 19/9 blev 
vårdnadshavarna 
tillfrågade om de kunde 
tänka sig vistelse i en 
stödfamilj för pojken, de 
skulle fundera på detta. 
Den 21/9 får 
vårdnadshavare 
information om att det 
finns plats på ett 
korttidshem som ligger 
på längre avstånd, de 
skulle besöka 
korttidshermmet innan 
de bestämde sig. 

220513 LSS Kontaktperso
n 

Kvin
na 

2002 Resursbrist, saknar 
lämplig uppdragstagare. 

220607 LSS Bostad med 
särskild 
service för 
vuxna 

Kvin
na 

2002 Den enskilde har 
anknytning till 
Smedjebacken. Hon bor 
med sin mor i nuläget och 
har pågåendeinsatser i 
form av kontaktperson 
och daglig verksamhet. 

 
 

Rapportering till Inspektionen för Vård och Omsorg gjord 221020 

Rapportering till kommunens revisorer 221020 

 

Omsorgsnämnden föreslås överlämna rapporten till kommunfullmäktige. 
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Magnus Sundström  

Avgiftshandläggare 

Beslutsunderlag 

Rapportering icke verkställda beslut, avgiftshandläggare, 2022-10-20. 
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§ 105 Dnr 2022/00152  

Reviderat reglemente omsorgsnämnden 

Omsorgsnämndens beslut 

Godkänner revideringen av omsorgsnämndens reglemente. 

Ärendebeskrivning 

Omsorgsnämndens reglemente har reviderats. 

Revideringen innefattar förtydligande av omsorgsnämndens övergripande 

uppgifter och förtydligande av lagrum. 

Beslutsunderlag 

Reglemente, förvaltningssekreterare, 2022-11-10. 
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§ 106 Dnr 2022/00151  

Reviderad delegationsordning 

Omsorgsnämndens beslut 

Godkänner reviderad delegationsordning. 

Ärendebeskrivning 

Omsorgsnämndens delegationsordning har reviderats till följd av 

lagändringar. Revideringen innefattar enstaka ändringar och förtydligande av 

lagrum. 

Beslutsunderlag 

Delegationsordning, förvaltningssekreterare, 2022-11-08. 
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§ 107 Dnr 2022/00149  

Sammanträdestider 2023 

Omsorgsnämndens beslut 

Fastställer sammanträdestider enligt förslag för året 2023. 

Ärendebeskrivning 

Omsorgsnämnden ska fastställa kommande års sammanträdestider. 

Förslaget är upprättat i samråd med förvaltningen. 

Till följd av ny mandatperiod är första sammanträdet konstituerande. 

Beslutsunderlag 

Förslag sammanträdestider 2023, förvaltningssekreterare, 2022-11-09. 
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§ 108 Dnr 2022/00015  

Delegationsbeslut 2022 

Omsorgsnämndens beslut 

Lägger ärendena till handlingarna 

Ärendebeskrivning 

Biståndsbeslut september-oktober 2022. 

Anställningsbeslut september-oktober 2022. 

Beslutsunderlag 

Anställningsbeslut, enhetschefer. 

Biståndsbeslut, biståndshandläggare. 
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§ 109 Dnr 2022/00155  

Budget 2023 

Omsorgsnämndens beslut 

Ger förvaltningen i uppdrag att presentera en budget i balans till 

nämndsammanträde 1 februari 2023. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningsekonom och förvaltningschef presenterar utmaningarna med 

budget 2023. 

Beslutsunderlag 

Rapportering, förvaltningsekonom och förvaltningschef, 2022-11-30. 
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§ 110 Dnr 2022/00039  

Budgetuppföljning 2022 

Omsorgsnämndens beslut 

Godkänner prognos för oktober 2022. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningsekonom presenterar budgetuppföljning. 

Om äskande för kostnader rörande utbildning under äldreomsorgslyftet 

beviljas beräknas underskott uppgå till 600 000 kronor. 

Beslutsunderlag 

Prognos för oktober, förvaltningsekonom, 2022-11-11. 

 

 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

14(20) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-30 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 111 Dnr 2022/00088  

Uppföljning HAB-ersättning 

Omsorgsnämndens beslut 

Delar ut 500 kronor i presentkort till personer som innehar 

habilitetsersättning. 

Ärendebeskrivning 

Det finns utrymme i statsbidrag för att dela ut presentkort. 

Föreslaget är 500 kronor i presentkort per person som får 

habilitetsersättning. 

Beslutsunderlag 

Redogörelse, förvaltningsekonom, 2022-11-30. 
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§ 112 Dnr 2022/00128  

Matdistribution 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden beslutar enligt följande: 

1. Insatsen matdistribution ersätts med hjälp till digitala inköp. 

2. Insatsen matdistribution avslutas 2023-03-31, med en månads övergång 

till ny insats. 

Ärendebeskrivning 

I beslut 2022-10-12 § 89 gav omsorgsnämnden förvaltningen i uppdrag att 

utreda möjliga alternativ till den nuvarande matdistribution då fortsatt 

matdistribution i kommunens regi skulle innebär stora investeringar för 

kostenheten. 

Omsorgsförvaltningens utredning har visat två relevanta alternativ i form av 

upphandlad matdistribution av extern aktör samt digitala inköp av 

färdigrätter och dagligvaror genom butiker i närområdet. 

Beslutsunderlag 

Matdistribution, biträdande förvaltningschef, 2022-11-10. 
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§ 113 Dnr 2022/00046  

Uppdatering sjukskrivningstal inom omsorgen 

Omsorgsnämndens beslut 

Tackar för informationen och ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbeta 

mot minskat sjuktal. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef presenterar statistik över sjukfrånvaron inom omsorgen. 

Beslutsunderlag 

Sjukstatistik Omsorgen 2019-2022, Magnus Pettersson, 2022-10-28. 
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§ 114 Dnr 2022/00154  

Äskande äldreomsorgslyftet 

Omsorgsnämndens beslut 

Godkänner äskandet och lämnar ärendet vidare till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Som ett led i att nå målet i ”Vision 2030 – framtida bemanning och 

kompetens” pågår en stor satsning att utbilda redan anställda vårdbiträden till 

undersköterskor i Smedjebackens kommun. Kostnaderna för denna satsning 

täcks delvis av den statliga satsningen ”Äldrelyftet”, men denna satsning 

täcker inte den totala kostnaden för de medarbetare som under åren 2022, 

2023 och 2024 utbildar sig till undersköterskor. 

Utöver det interna målet om utbildade undersköterskor finns även 

omvärldsfaktorer som ställer allt högre krav på utbildad personal inom 

äldreomsorgen.  

Utifrån det rådande kunskapsläget gällande statsbidraget inom ”Äldrelyftet” 

äskar förvaltningen 2 miljoner kronor per år under tre år till denna 

utbildningssatsning 

Beslutsunderlag 

Äskande, förvaltningschef, 2022-10-24. 
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§ 115 Dnr 2022/00005  

Information från förvaltningen 

Omsorgsnämndens beslut 

Tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef informerar att det nu är lugnare gällande pandemin i 

verksamheterna. Det pågår också för närvarande en nattgenomlysning i 

verksamheterna och resultatet från denna presenteras för nämnden under 

våren 2023. Förvaltningschef informerar även om kommande 

teknikutmaningar. Att använda teknik på rätt sätt kommer att bli en viktig 

fråga. Vidare berättar förvaltningschef att sommaren 2023 förväntas bli en 

utmaning gällande bemanning.  

Biträdande förvaltningschef informerar om ny larmleverantör. Larmen går 

till operatör i Skåne som tar emot ärendet och vidarebefordrar till 

hemtjänsten. Vidare har förvaltningen har köpt två platser på särskilt boende. 

IVO gör en granskning över alla kommuner gällande hälso- och sjukvård. 

Kritiken i sin helhet har ännu inte framställts. När kritiken från IVO 

framställs tas denna upp i arbetsgruppen för God och Nära vård. 

Enhetschef för hemtjänsten presenterar bland annat verksamhetens 

förändringar. Antal hemtjänsttagare ökar och åtgärder vidtas i syfte att öka 

personalstyrka för att möta det växande behovet. Hemtjänsten startar också 

upp nytt planeringsverktyg, från den 1 december, som kommer vara till stor 

hjälp för personalen.  

Omorganisering av hemtjänsten pågår. Centrumgruppen inom hemtjänsten 

delas in i fyra mindre grupper. I nuläget ska det finnas fyra undersköterskor 

och 2 vårdbiträden i varje grupp som grundbemanning, men målet är att alla 

medarbetare ska vara utbildade undersköterskor. Vidare fortsätter arbetet 

med hälsofrämjande arbete för medarbetare, bland annat genom 

motivationslyftet. 

Målen för verksamheten är ökad kontinuitet för hemtjänsttagare, minskad 

sjukfrånvaro till 7,5%, att omvårdnadskontakter endast utgörs av 

undersköterskor samt ökad samverkan med biståndshandläggare och 

hemsjukvården för att sätta tydliga mål för bland annat trygghetskameror och 

låsta medicinskåp. 
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Beslutsunderlag 

Information, förvaltningschef, 2022-11-30. 

Information, biträdande förvaltningschef, 2022-11-30. 

Information, enhetschef hemtjänst, 2022-11-30. 
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§ 116 Dnr 2022/00157  

Redovisning från enhetscheferna 

Omsorgsnämndens beslut 

Tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Enhetschefer presenterar hur deras verksamheter har arbetat med fastställda 

mål under den senaste mandatperioden. 

Beslutsunderlag 

Presentation, enhetschefer, 2022-11-30. 

 

 


