
SMEDJEBrfCKEN Nov. 2020 Nyheter fran Omsorgen 
bmedjebackens kommun utgivare: Elisabet Zimmer, Lena Froyen, Monica Forsgren 

smitta. Vi kommer ocksa 
fortsatta med att sa langt det 
gar minimera att personal gar 
meilan olika verksamheter. 
Detta arbetssatt planerarvi 
ska paga atminstone forsta 
kvartalet 2021. 

Besoksforbudet bar upphavts 
fran 1 oktober men vi vadjar 
anda till alia anhoriga att inte 
besoka vara boenden mer an 
nodvandigt och heist fortsatta 
motas bakom plexiglasen. Allt 
for att minimera risken for 
smittspridning aven den 
vagen. 

Infobrev 
Arets fjarde och sista infoblad 
fran omsorgen ersatter 
aterigen vara fysiska moten i 
pensionars- och tillganglig-
hetsraden. Pa beredning kom 
det upp ett antal fragor som 
man onskade att vi skulle 
informera om och har kommer 
forhoppningsvis svar pa dessa. 

Nulaget 
Vi bar hittills i host varit 
forskonade fran smittspridning 
bland vara omsorgstagare. 
Daremot finns det ailman 
smittspridning i Smedjebacken 
och vi har aven ett antal 
medarbetare som ar hemma 
med covid. 

Eftersom vi ser att smittan 
ocksa kan spridas via 
symptomfria personersa har 
vi redan infort regein att all 
personal ska anvanda visir 
(framover blir det troligen 
framst munskydd) vid alit 
arbete pa ett avstand om 
mindre an 1,5 meter fran 
omsorgstagaren. Detta i 
kombination med att 
personalen alltid stannar 
hemma vid symptom och 
fbljer strikta hygienrutiner sa 
hoppas vi minimera risken for 
smittspridning. 

Vi har aven kvar vart 
"covidteam" som kan aka hem 
till misstankt smittade 
hemtjansttagare. 

Vi fortsatter med en over-
anstallning av manadsanstalld 
personal som kan hoppa in vid 
sjukskrivningar och covid-
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NM ar viktigare an nagonsin 
att vi tanker pa varandra -
men heist pa avstand... 

Skulle det ga sa att vi behover 
ta emot covidsmittade 
patienterfran lasaretten sa 
kan vi kopa plats till dessa fran 
Ludvika. Vi kommer daremot 
att halla korttidsavdelningen 
Lyktan oppet som vanligt for 
de som behover korttidsvard. 

Var nya bitradande 
Forvaltningschef Lena Froyen 
borjade sin anstallning 28/9. 
Hon kommer narmast fran 
Rattviks kommun dar hon 
arbetat i 9 ar som verksam-
hetschef och senast som 
forvaltningschef inom 
socialforvaltningen. Innan 

Rattvik sa har Lena jobbat 
saval i Leksands kommun som 
i sin hemkommun Gagnef, 
bade som chef och 
handlaggare. Hon ar uppvuxen 
i egenforetagarfamilj inom 
tillverkning och har da av 
naturliga skal aven den 
bakgrunden - men da Lena 
brinner for sociala fragor sa ar 
det "har" hon vill vara. Lena 
bor i Djuras med sin man, 
omringad avtjocka slakten. 
Lena hartre vuxna utflugna 
barn, en unge tog med sig den 
ena hunden vid flytt sa 
numera bor det endast en 
bund i hushallet. Pa fritiden 
gillar hon hundpromenader 
och att renovera saval hus 
som mobler. Lena kanner sig 
val mottagen och mycket 
valkommen till Smedjebackens 
kommun! 

Ni har sakert hort i media att 
larmoperatoren Tunstall har 
haft stora problem i host med 
svarstider. Vi harTunstalls 
larm i SMB och vi har ocksa 
upplevt problem. Nu ska 
problemen, enligt leveran-
toren, vara over och vi har inte 
mera indikationer pa att 
larmen inte gar fram som de 
ska. Vi ser mycket allvarligt pa 
det intraffade och diskuterar 
med leverantoren vad de gor 
for att undvika fordrojningar i 
framtiden. 

Kommunen har nyligen gatt 
upp i ett hogre beredskapslage 
och staben for pandemi-
planering traffas nu tva ganger 
per vecka for att stamma av 
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laget och aktuella pandemi-
relaterade fragor. 

Verksamhetsar2021 
Vi vet ju inte hur laget ser ut 
nasta ar, men vi gor vart basta 
for att planera for en "normal" 
verksamhet anda. Vid sidan av 
pandemiarbetet pagarvart 
heltidsprojekt. Det kommer att 
innebara att omsorgens 
personal till viss del arbetar 
annorlunda an tidigare men 
det ar inget som ska markas pa 
ett negativt satt for vara 
omsorgstagare. Snarare 
tvartom, da malen med 
projektet inbegriper storre 
personalkontinuitet och mer 
tillsvidareanstalld personal. 

Aldretyftet som kommunerna 
har fatt medel till pagar for 
fulit och tillsammans med 
Ludvika kommun och Vard-
och Omsorgscollege sa 
utbildas for tillfallet 10 av vara 
medarbetare till uskor. Fler 
kan det bli nasta ar da vi har 
blivit aviserad mer statsmedel 
till denna satsning. Vart mal ar 
att inom aldrelyftet utbilda sa 
manga som mojiigt till 
underskoterskor. 

Det tillkommer aven andra 
statsbidrag nasta ar som 
omsorgen kommer att kunna 
aska om fran Kommun-
styrelsen. Vi jobbar som bast 
med att ta fram en plan for 
hur medlen ska kunna 
anvandas pa basta mojiiga 
satt. Vi kan redan nu avsloja 
att vi kommer att prioritera 
bemanningsfragor och teknik-
utveckling som nu kan fa sig 
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en rejal skjuts framat tack vare 
de extra medlen. 

Forovrigt hoppas vi att alia 
verksamheter ska kunna halla 
oppet och arbeta "mer som 
vanligt" nasta ar. Men om det 
verkligen blir sa vet vi inte 
annu. An sa lange har vi 
dagverksamheten for aldre 
stangd men vi hoppas kunna 
oppna upp den i begransad 
omfattning under borjan av 
december manad. 

LSS boendet 

Bygget av det nya service-
boendet som omfattar 10 
lagenheter fortskrider 
planenligt. Inflytt planeras till 
efter sommaren 2021. For att 
fa flytta till boendet behovs 
det ett bistandsbeslut och de 
som ansbker kommer att 
utredas pa sedvanligt satt. 

Solhojden 
Efter konkursen av Elipsen AB 
(Eriandssons bygg i Mitt) sa 
kommer Solhojden att slut-
fbras i Barkehus regi tillsam
mans med de underentre-
prenbrer som har varit involv-
erade tidigare. Inflyttning av 
hyresgaster kommer att kunna 
ske den 1 feb 2021. 

Info fran KS 
Du finner information fran KS 1 
ett separat dokument. 

Stod finns att fa 
Frisk-fixarna gar att kontakta 
for enklare sysslor, de nas pa 
telefon 0240-660 407 men 
observera att deras verksam
het annu ligger nere ett tag 
framover da vi inte ska besoka 
personer som ar aldre i 
onbdan. Vi vill inte ta risken 
att bidra till ofrivillig smitt
spridning. Fbrhoppningen ar 
att verksamheten ska kunna 
bppna upp igen lite langre 
fram. 

Handlingshjalpen harfbrlangts 
till arsskiftet. Dareftervet vi 
inte om den kommer att 
fortsatta, eller i sa fall i vilken 
form. Mer information 
kommer att komma nar allt 
har klarnat. 

Kanner du dig ensam och vill 
ha nagon att prata med? 
Tveka inte att kontakta var 
anhbrigsamordnare Lena pa 
0240-66 03 68 eller var 
halsoframjare Solveig pa 0240 
- 66 03 86 vardagar meilan 
9.00-12.00. De finns till fbr 
att hjalpa dig. 

Omsorgens ganggrupper 
kanske kan ga vidare... men i 
mindre grupper. Hbr av dig till 
Solveig om du vill delta samt 
veta aktuellt lage. Som det ar 
nu vet vi inte fran vecka till 
vecka vilka aktiviteter vi kan 
genomfbra och vilka som 
maste stallas in. 

Smedjebackens kommun • Omsorgen • 777 81 Smedjebacken • E-post • kommun@smedjebacken.se 
Telefon: 0240-66 00 00 • Telefax: 0240-742 41 • Bankgiro:820-9538 • Org.nr: SE2120002205 • Sate Smedjebacken 



SMEDJEBACKEN Nov. 2020 Nyheter fran Omsorgen 
Smedjebackens kommun utgivare: Elisabet Zimmer, Lena Froyen, Monica Forsgren 

Om pandemin har lugnat ner 
sig till nasta sommar sa 
planerar vi att arrangera 
seniormassan igen hosten 
2021. Det kommer aven att 
paga ett projekt "Gilla rorelse" 
i kommunen nasta ar. 
Forhoppningsvis kommer det 
att bli manga olika aktiviteter 
inom ramen for det projektet 
som vi hoppas du vill delta pa. 

Men, men.... 

Allt planeras an sa lange i 
pandemins skugga sa vi haller 
tummarna och sager som vi 
och manga andra har sagt 
fbrut. Hall i-Hall ut-Hall 
avstand. 

God Jul och med forhoppningar 

om ett Bdttre NyttAR 

hygienrutiner, vikten av att 
tvatta hander och att halla 
avstand. Det har viruset har 
pa manga satt paverkat var 
vardag. 

Sedan i mars har arbetet i 
kommunens pandemistaben 
varit igang. Syftet med 
stabens arbete ar att minska 
smittspridningen i 
kommunen, sakerstalla 
resurser, begransa inverkan 
pa samhallsviktig 
verksamhet, lindra 
konsekvenser for 
medborgare och foretag, 
begransa oro, bland annat 
genom information, 
mojliggora ratt atgarder vid 
ratt tillfalle. Staben traffas 
regelbundet och i staben 
ingar representanter fran 
hela 
kommunorganisationen. V i 
arbetar med alltifran 
bemanningsfragor till 
sakerstallande av 
skyddsutrustning. V i har 
stallt om verksamhet utifran 
folkhalsomyndighetens 
rekommendationer. 

Kommunen har aven inrattat 
en styrgrupp for social 
hallbarhet. Det innebar att 
det nu firms en gemensam 
beredningsgrupp for 
folkhalsoarbetet, lor 
arbetsmarknadsfragor samt 
for det brottsforebyggande 
arbetet. Styrgmppen 
kommer kuima ge storre 
tyngd at fragor som beror 
invanarnas halsa, sakerhet 
och trygghet och starka 
mojligheten till ett gott liv. 

Tillsist 
Halsningar fran 
komnnunchef Susanne 
Hedman-Jensen 
Ett armorlunda ar i dessa 
pandemitider gar nu mot sitt 
slut. Det har varit 
utmanande men ocksa 
larorikt. Pandemin har pa 
manga satt paverkat oss, vi 
har fatt stalla om vara liv, 
hur vi umgas, hur vi arbetar 
men vi har aven lart oss 
mycket om basala 
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Viktigt att vi i denna tid 
ocksa sprider hopp och ljus. 
Det ar viktigt hur vi 
tillsammans kan arbeta for 
att Smedjebacken ska 
fortsatta att vara en 
valkomnande kommun med 
engagemang, trygghet och 
framtidstro trots denna 
pandemi. V i bor i en del av 
varlden dar vi har betydligt 
battre fbrutsattningar an de 
fiesta andra. V i bor i en del 
av landet dar vi har goda 
mojligheter att halla avstand 
och slippa trangsel. I 
Smedjebacken har vi 
fantastiska forutsattningar 
for ett liv utan allt for stora 
inskrankningar... jamfort 
med andra. V i kan trana och 
ga ut, rora oss fritt utan att 
trangas! V i har framforallt 
stora vackra skogar, 
fiskemojligheter, vandrings-
och cykelleder och snart 
sannolikt aven skidspar! Vi 
har aven utegym bade i 
Soderbarke och 
Smedjebacken. Det far vi ha 
med oss i denna tid. 

Som kommunchef vill jag 
onska er alia en god jul och 
ett gott nytt ar. Min 
forhoppning ar att vi nasta 
ar kan ses pa riktig. V i har 
manga viktiga fragor som 
vantar. Tillsammans kan vi 
gora skillnad! 


