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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter 
 

Kajsa-Lena Fagerström (S), ordförande 
Inger Hjort (S) 
Anette Granegärd (C), 1:e vice ordförande 
Karin Perers (C) 
Staffan Nordström (V) 
Britt-Inger Remning (M), 2:e vice ordförande  §§ 1-7 
Inga-Britt Johansson (KL) 
Per Bengtsson (KL) 
 
 
 

Tjänstgörande ersättare 
 

Bengt-Olof Hedlund (S) 
Lars Westlund (S) 
Jonas Carlgren (M) 
Joakim Svedlund (KL)                                                           §§ 8-16 
  

Övriga närvarande  

Ersättare 
 

Birgitta Spjut (C) 
Astrid Trotzig (C) 
Marcus Kjellin (V) 
Joakim Svedlund (KL)                        §§ 1-7  
 
 
 

Tjänstemän Marjo Savelius, förvaltningschef 
Anna Frisk Gustafsson, avdelningschef 
Emelie Forslund, avdelningschef 
Carina Lundgren, avdelningschef 
Madeleine Lindeberg, kvalitetsutvecklare 
Eva Back, ekonom                                                                § 23 
Anette Eriksson, ekonom                                                      § 23 
Jennie Vikström, ekonom                                                      § 23 
Sofie Gunhamre, enhetschef                                                § 29 
Edvin Hagelroth, enhetschef                                                 § 30 
Emil Alalauri, enhetschef                                                       § 30 
John Steen, förvaltningschef Bildningsförvaltningen             § 28 
Lina Norlander, vik.nämndsekreterare  
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§ 22  

Fastställande av dagordning 
 
Sammanfattning 
Dagordningen fastställs med ändring att punkt 2 och punkt 6 byter plats. 
ärende gällande Tallgatan tillkommer. 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden fastställer dagordningen. 
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§ 23 Dnr ON024-22   042 

Årsbokslut 
 
Sammanfattning 
Ekonomer Eva Back, Anette Eriksson och Jennie Vikström informerar. 

En kort variant av årsberättelsen har skapats för den övergripande 
redovisningen av året. 

En utförlig redovisning med fokus på viktiga händelser under året utifrån 
mål och budget redovisas. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 15 februari 2022 
Omsorgsförvaltningens missiv kortvariant 3 februari 2022 
Omsorgsförvaltningens årsberättelse 
Statsbidrag 2021 
Muntlig redovisning vid sammanträdet 23 februari 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna årsberättelsen och överlämnar den 
till kommunstyrelsen och tackar Omsorgsförvaltningen för ett gott arbete. 

  

Utdrag till 
Kommunstyrelsen  
Omsorgsförvaltningen 
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§ 24 Dnr ON230-20   720 

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 
 
Sammanfattning 
 
Kommunerna har från den 1 juli 2006 genom en ändring i socialtjänstlagen 
16 kap 6 f§, skyldighet att till inspektionen för vård och omsorg (IVO), 
kommunernas revisorer och kommunfullmäktige rapportera in gynnande 
beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Sedan den 1 
juli 2008 gäller även dessa regler för LSS. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens rapport 20 januari 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av ej verkställda 
beslut för kvartal 4, 2021. Rapporten skickas till kommunfullmäktige och 
kommunrevisionen för kännedom. 

  

Utdrag till 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 
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§ 25 Dnr ON432-20   003 

Internkontrollplan 
 
Sammanfattning 
Omsorgsnämnden antog fem internkontrollpunkter för verksamhetsåret 
2021. 

Förvaltningen har följt direktiven för uppföljning av internkontrollpunkterna. 

Internkontrollen har uppfyllt sitt syfte där avvikelser har rapporterats och 
åtgärdats med åtgärdsplan för att minska risken för återkommande 
avvikelser. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens uppföljning av internkontroll 2021 30 januari 2022 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 1 februari 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av internkontrollplanen och 
överlämnar den till kommunstyrelsen. Omsorgsförvaltningen uppdras att se 
över det som behöver åtgärdas och återrapportera på Omsorgsnämndens 
sammanträde i maj. 

  

Utdrag till 
Kommunstyrelsen 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 26 Dnr ON023-22   730 

Riktlinje för skydds- och begränsningsåtgärder 
 
Sammanfattning 
Kvalitetsutvecklare Madeleine Lindeberg informerar. 
Socialstyrelsens upphävde i juni 2010 föreskrifterna om 
begränsningsåtgärder (1980:87 och 1992:17) med syfte att förtydliga 
regelverket. Än finns inga nya föreskrifter men en del förtydliganden har 
gjorts till stöd för verksamheterna. Insatser som ges med Socialtjänstlagen 
(SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
bygger på frivillighet. Insatser kan inte ges mot den enskildes vilja och 
lagarna innehåller inget som tillåter inskränkningar i personens rörelsefrihet 
eller tvång. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 31 januari 2022 
Omsorgsförvaltningens riktlinje 1 februari 2022 
Omsorgsförvaltningens implementeringsplan 1 februari 2022 

Omsorgsnämndens förslag till beslut  
Omsorgsnämnden beslutar att anta riktlinjen och uppdrar åt förvaltningen att 
skapa ändamålsenliga rutiner samt att implementeringen av dessa genomförs 
enligt implementeringsplan. Uppföljning av ärendet sker i september. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 27 Dnr ON484-20   730 

Reviderad riktlinje för bostadsanpassning 
 
Sammanfattning 
Omsorgsförvaltningens riktlinjer gällande handläggning av området 
bostadsanpassningsbidrag har setts över och reviderats utifrån de behov som 
verksamheten har uppmärksammat.  

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 25 januari 2022 
Omsorgsförvaltningens riktlinje 25 januari 2022 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden har tagit del av revidering av riktlinjer för handläggning 
av området bostadsanpassningsbidrag och antar reviderad riktlinje.  
  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 

 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
10(20) 

Sammanträdesdatum 
2022-02-23 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 28   

Pengar från skolverket till kommuner för 
språkutveckling inom äldreomsorgen 
 
Sammanfattning 
Bildningsförvaltningens förvaltningschef John Steen informerar. 
 

Genomgång av språkutveckling för den som arbetar inom vård- och omsorg. 

Att använda sig av språkombud är en utav de vägar man kan gå. 
Förvaltningarna ska se över vilken/vilka metoder Hedemora ska använda sig 
utav. 

Lista på effekterna av implementering av språkombud. 

Planering för vad man ska göra från förvaltningarnas sida. 

Besked inom de närmsta veckorna vilka som ska bli språkutbildare. 

Återkoppling i maj- eller juninämnden. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 23 februari 2022 
Bildspel 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen och uppdrar till 
förvaltningen att arbeta vidare med frågan. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 29  

Tema äldreomsorg 
 
Sammanfattning 
Munkbohemmets enhetschef Sofie Gunhamre informerar. 

Genomgång av inspektionen från Arbetsmiljöverket – en lång process, som 
tagit cirka ett år. Ärendet är nu avslutat. 

Enhetschef redovisar vilka åtgärder man har vidtagit gällande arbetsmiljön. 

Vikarieintroduktion.  
Enhetschef går igenom hur introduktion för ny vikarie ser ut på 
Munkbohemmet. 
 Varje vikarie får tre introduktionsdagar, vilket kan upplevas som lite i 
förhållande till vad man ska hinna lära sig. 

Introduktionsmapp som varje vikarie får när de kommer till Munkbohemmet 
visas. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid mötet 23 februari 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 
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§ 30  

Tema hemtjänst 
 
Sammanfattning 
Enhetschefer Emil Alalauri och Edvin Hagelrot informerar om Fokus 
Hemtjänst som gick in i skarpt läge 21 februari.. 

Fokus hemtjänst, målen är bland annat ökad trygghet, ökad brukartid, bättre 
kontinuitet, bättre arbetsmiljö på grund av ökat personalinflytande, och 
minskat behov av timvikarier. 

Hemtjänsten delas upp i fler mindre grupper med mindre geografiska 
områden.  

Central planering flyttas ut till grupperna, bättre planering. 

Man kommer att använda sig utav verksamhetsanpassat schema. 
Man justerar arbetstiderna efter hur grafen ändras. 

Håller på att rekrytera till enhetspool, ska ha 5 personer. 

Frågor gällande om hemtjänstgrupperna som ska verka i områdena som 
ligger utanför centrala Hedemora kan utgå ifrån respektive område, istället 
för ifrån stan. 
Enhetscheferna tar med sig frågan. 

 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 23 februari 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen och ser fram emot 
uppföljning av Fokus Hemtjänst längre fram. 
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§ 31 Dnr ON286-20   013 

Månadsstatistik  
 
Sammanfattning 
Månadsstatistik för januari 2022. 

Beslutsunderlag 
Månadsrapport januari 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av månadsstatistik gällande januari 2022. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 32 Dnr ON308-21   012 

Tallgatan 
 
Sammanfattning 
Vissa förändringar gällande kostnader för ombyggnationen av Tallgatan. 

Då det krävs sprinkler på plats innebär det en tilläggshyra på 2410 kronor 
per månad. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet. 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av den muntliga informationen gällande 
tilläggshyra för Tallgatan utifrån tvingande omständigheter där 
kostnadsökningen blir knappt 30 000 kronor per år 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 33  

Förvaltningschef informerar 
 
Sammanfattning 
Skarpt läge gällande upphandling av verksamhetssystem. Upphandlingen 
görs tillsammans med Säter- och Avesta kommun. 

 

Covid-19. Man fortsätter med måndagsmöten, försiktigt optimistiska, men 
fortfarande ansträngt läge inom LSS. 

Bekymmer med sommarbemanningen. En semesterperiod som pågår från 
första juni till sista augusti. Enhetschefer ska se till att personal helst tar ut 
tre veckors semester under denna period, eller meddelar när man har tänkt att 
ta ut sin semester istället. 

Allvarlig incident inom hemtjänsten, där personal har utsatts för våld. 
Polisanmälan och anmälan till Arbetsmiljöverket gjorda. 

KPMG är färdiga med genomlysningen av försörjningsstödet, rapporten 
kommer gå till revisionen först, sen till omsorgsnämnden. 

IOP – Hedemora kommun och Hedemora kvinnojour – under 3 års tid får 
kvinnojouren 100 000 kronor utav kommunen. 

Daglig verksamhet igång igen. 

På särskilt boende Norden ska ventilationen bytas ut, under denna period 
tillsätts en biträdande enhetschef på grund av ökad arbetsbelastning. 

Annonser ute för enhetschefer till HSR och till Munkbohemmet. 

Sammanträden kommer framöver att hållas i Tjädernhuset. 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 
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§ 34  

Rapporter 
 
Sammanfattning 

Ordförande vill att verksamhetschef för Personligt ombud, gällande stöd till 
personer med psykisk funktionsnedsättning, ska bjudas in till ett möte. 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av rapporter. 
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§ 35  

Delgivning av beslut fattade på delegation 
 
Sammanfattning 
Beslut fattade av avdelningschef Anna Frisk Gustafsson på delegation i 
januari 2022. 
2022-01-25 Beslut att utse xxxx att föra omsorgsnämndens talan i LVU 
ärende och mål. Undertecknat med tillfälligt förordnande. 
2022-01-25 Avtal SSBTEK, digital tjänst för ekonomiskt bistånd. Delegat 
förvaltningschef, undertecknat med tillfälligt förordnade. 
2022-01-26: Hyresavtal utslusslägenhet. Beslut om bistånd i form av socialt 
kontrakt delegat avdelningschef. 
2022-01-26 Avtal kontaktperson, delegat enhetschef. 
2022-01-26 Avtal ledsagare, delegat enhetschef. 
2022-01-28 Avtal högskolan Jönköping, undertecknat med tillfälligt 
förordnande. 
 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av delgivning av beslut fattade på delegation. 
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§ 36  

Utpekat ärende 
 
Sammanfattning 
Utpekat ärende gällande disciplinär åtgärd i form av varning, inom 
hemtjänsten. 
Delegation från förvaltningschef. 
Enhetschef presenterar ärendet.  

Önskar att utpekat ärende nästa sammanträde gäller AME. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 23 februari 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av utpekade ärenden. 
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§ 37  

Delgivningar 
 
Sammanfattning 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-01-03, mål.nr.466-21, utökad assistans LSS, 
överklagan avslås. 

Förvaltningsrätten i Falun, 2022-01-03, mål.nr.985-21, daglig verksamhet 
LSS, överklagandet avslås. 

Förvaltningsrätten i Falun, 2022-01-10, mål.nr.3255-21, 3966-21, 
ekonomiskt bistånd, överklaganden avslås. 

Förvaltningsrätten i Falun, 2022-01-13, mål.nr.3436-21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagandet bifalles. 

Förvaltningsrätten i Falun, 2022-01-13, mål.nr.3437-21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagandet bifalles. 

Förvaltningsrätten i Falun, 2022-01-13, mål.nr.3438-21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagandet bifalles. 

Förvaltningsrätten i Falun, 2022-01-13, mål.nr.3439-21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagandet bifalles. 

Förvaltningsrätten i Falun, 2022-01-13, mål.nr.3439-21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagandet bifalles. 

Förvaltningsrätten i Falun, 2022-01-13, mål.nr.3473-21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagandet bifalles. 

Förvaltningsrätten i Falun, 2022-01-13, mål.nr.4245-21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagandet bifalles. 

Förvaltningsrätten i Falun, 2022-01-13, mål.nr.4246-21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagandet bifalles. 

Förvaltningsrätten i Falun, 2022-01-13, mål.nr.4264-21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagandet bifalles. 

Förvaltningsrätten i Falun, 2022-01-13, mål.nr.4275-21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagandet bifalles. 

Förvaltningsrätten i Falun, 2022-01-13, mål.nr.4472-21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagandet bifalles. 

Förvaltningsrätten i Falun, 2022-01-13, mål.nr.4476-21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagandet bifalles. 
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Förvaltningsrätten i Falun, 2022-01-13, mål.nr.4636-21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagandet bifalles. 

Förvaltningsrätten i Falun, 2022-01-13, mål.nr.4640-21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagandet bifalles. 

Förvaltningsrätten i Falun, 2022-01-13, mål.nr.4821-21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagandet bifalles. 

Förvaltningsrätten i Falun, 2022-01-13, mål.nr.2758-21, ekonomiskt bistånd, 
överklagandet avslås. 

Förvaltningsrätten i Falun, 2022-01-17, mål.nr.4221-21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagandet bifalles. 

Förvaltningsrätten i Falun, 2022-01-17, mål.nr.4223-21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagandet bifalles. 

 

Utskick 

Avgifter och taxor för ATL-kontorets upptagningsområde 

Protokoll SDSF 

Socialjour statistik 

TRIO 2022-01-19 

 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av delgivningar. 
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