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§ 38  

Fastställande av dagordning 
 
Sammanfattning 
Genomgång av dagordningen. 
Ett beslut om flyttat sammanträde har lagts till i dagordningen. 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden fastställer dagordningen. 
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§ 39 Dnr ON056-22   040 

Ekonomisk rapport 
 
Sammanfattning 
Ekonomer redovisar ekonomisk rapport för omsorgsförvaltningen under 
perioden 2022-01-01—2022-02-28. 
I april kommer en prognos att arbetas fram.  

Beslutsunderlag 
Ekonomisk rapport för januari och februari månad 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av den ekonomiska rapporten och ser fram 
emot det fortsatta arbetet. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 40 Dnr ON058-22   012 

Utkast strategisk ekonomisk plan 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschef föredrar strategisk ekonomisk plan, (SEP) vid 
sammanträdet. Underlag för budget 2023.  
Ett underlag är framtaget över vad förvaltningen ser som kommer. 
Flyktingmottagande kommer att påverka. 
Kostnadsutveckling, vad behöver prioriteras, vad ska satsas på. 
Översyn av demografi, 80 + kommer att ses över. 
Preliminära ramar 2023 kom redan i januari, en kommunövergripande dialog 
sker under mars.  
Effektiviseringar och satsningar, en belysning av konsekvenser. 
En djupare presentation kommer till verkställighetsutskottet och 
omsorgsnämnden i april då budget ska tas. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 23 mars 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen gällande strategisk 
ekonomisk plan. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 41 Dnr ON057-22   013 

Månadsrapport statistik 
 
Sammanfattning 
Månadsrapport och jämförelsetal för verkställighet och myndighetsutövning, 
februari månad 2022. 
Jämförelsetal, en ökning gällande försörjningsstöd. Ny stödsatsning i 
gruppen kommer 1 juni – 21 december, detta påverkar. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningen Månadsrapport februari 2022 
Omsorgsförvaltningen Jämförelsetal februari 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av statistik avseende månadsrapport. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 42 Dnr ON046-22   012 

Kvalitetsberättelse 
 
Sammanfattning 
Den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt Lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) bör varje år upprätta en 
sammanhållen kvalitetsberättelse enligt Ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete SOSFS 2011:9 kap 7 § 1. 
Kvalitetsberättelsen är en sammanställning av nämndens kvalitetsarbete 
under 2021. 
 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningen tjänsteskrivelse 28 februari 2022 
Omsorgsnämndens kvalitetsberättelse 2021 

Föredras av förvaltningschef vid sammanträde 23 mars 2022, nya handlingar 
lämnas ut. 
 

Britt-Inger Remning (M) yrkar vid verkställighetsutskottets sammanträde 
den 9 mars att språkkrav och arbetet för att stärka språkkunskaperna inom 
äldreomsorgen, bland annat på grund av kraven på dokumentation, ska 
skrivas in. 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna kvalitetsberättelsen för 2021 efter 
genomförd korrigering och komplettering och uppdrar åt förvaltningen att 
fortsätta arbeta med förbättringar enligt redovisningen.  
 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 43 Dnr ON213-21   012 

Kvalitetsarbete äldreomsorg 
 
Sammanfattning 
Avstämning av kvalitetsarbete, projekt inom äldreomsorg, på särskilt 
boende, SÄBO, och hemtjänst i ordinärt boende. 
Utbildning har skett av ca 50 undersköterskor, utbildningen kommer att 
starta upp igen utifrån att vikarietillgången ökar. 
Enhetspooler ses över på alla enheter inom förvaltningen, rapport till 
omsorgsnämnden i april. 

Beslutsunderlag 
Delrapport kvalitetsprojekt 27 februari 2022 
Rapport omvårdnadsansvarig Norden 
Rapport omvårdnadsansvarig Granen 
Rapport omvårdnadsansvarig Vinstragården 
Rapport omvårdnadsansvarig Munkbohemmet 
Muntlig information vid sammanträdet 23 mars 2022. 
Komplettering med syfte och mål skickas ut med mejl till ledamöterna 21 
mars 2022. 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av och tackar för informationen samt att 
förvaltningen arbetar vidare med det som framkommit. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
10(24) 

Sammanträdesdatum 
2022-03-23 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 44 Dnr ON045-22   730 

Förenklad biståndshandläggning 
 
Sammanfattning 
Den 1 juli 2018 infördes en ny bestämmelse i socialtjänstlagen, SoL, som 
innebär att socialnämnden utöver vad som följer av 4 kap. 1 § SoL får 
erbjuda hemtjänst till äldre personer utan föregående behovsprövning. 
Det kommunen har att förhålla sig till är att den som ansöker om en sådan 
insats uppfyller de kriterier som kommunen fastställt i sina riktlinjer. Vid 
förenklat beslutsfattande kommer utredningen i praktiken att bestå i att 
konstatera att personen uppnått den ålder eller andra kriterier som 
kommunen angett i sina riktlinjer. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 16 februari 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar införa förenklad handläggning gällande 
insatserna trygghetslarm och tillsyn via trygghetskamera.  
Uppföljning av ärendet ska ske inom 6 månader. 
 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 45 Dnr ON197-19   701 

Delgivning av beslut från IVO 
 
Sammanfattning 
Återrapportering av vidtagna samt planerade åtgärder efter tillsyn av 
Omsorgsnämnden i Hedemora kommun. 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet. 
 

Beslutsunderlag 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) beslut 25 februari 2022. 
Muntlig information av förvaltningschef vid sammanträdet. 

 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av beslutet från Inspektionen för vård och 
omsorg.  
Omsorgsnämnden tackar förvaltningen för ett väl utfört arbete. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 46 Dnr ON059-22   001 

Omorganisation i förvaltningen 
 
Sammanfattning 
Omorganisation av verksamhetsområden och avdelningschefers 
ansvarsområden för att bäst kunna ta tillvara på avdelningschefernas 
kunskap och erfarenheter inom området. 
 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens omorganisation, skrivelse 11 mars 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av omsorgsförvaltningens omorganisation 
och tackar för informationen. 
Omsorgsnämnden uppdrar åt förvaltningschef att fullfölja omorganisationen 
enligt tjänsteskrivelsen. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
Kommunstyrelsen 
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§ 47  

Presentation av MAS 
 
Sammanfattning 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, Katarzyna Tarantino presenterar 
sig vid sammanträdet. 
Tillträdde tjänsten den 14 mars, har innan dess arbetat som sjuksköterska i 
kommunen i 4 år.  
Katarzyna har arbetat inom sjuksköterskeyrket sedan 2004, har en bred 
erfarenhet. 

Beslutsunderlag 
Ny MAS, muntlig presentation vid sammanträdet 23 mars 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av presentationen och hälsar Katarzyna 
välkommen till omsorgsförvaltningen. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 48  

Tema Boendestöd 
 
Sammanfattning 
Enhetschef för boendestöd presenterar verksamheten. 
13 personal är anställda i boendestöd fördelade på 3 grupper, LSS, psykiatri 
och missbruk. Vid annonsering har ett stort antal sökande inkommit, ett 
eftertraktat arbete. 
 
Inom LSS är det 10 brukare, psykiatri ca 74 och en ny grupp är startad riktad 
till missbruk.  
84 personer har boendestöd idag i hela kommunen.  
Äldre spannet, 14 brukare är över 65 år och besluten ska omprövas. 
 
En genomförandeplan görs där personerna själva kan påverka hur hjälpen 
ska ges. Insatserna ska vara stöttande och motiverande. 

Medicinering – upp till primärvårdsansvar är det kommunens ansvar.  
Resor som tidigare sköttes av boendestödet till Avesta för medicinering är 
avslutat, detta sköts av regionen nu. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 23 mars 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av Tema Boendestöd och tackar för 
informationen. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 49 Dnr ON021-19   700 

Kontaktpolitiker, fördelning av verksamhetsområden 
 
Sammanfattning 
Fördelning av verksamhetsområden för kontaktpolitiker. 
 

Beslutsunderlag 
Förslag om områdesfördelning 16 mars 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar att nämndsekreterare fördelar de sista områdena 
och fastställa fördelningen av verksamhetsområden för kontaktpolitiker. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 50 Dnr ON410-19   006 

Ärendeuppföljning 
 
Sammanfattning 
Omsorgsnämnden går igenom pågående uppdrag som politiken gett 
omsorgsförvaltningen 
 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens ärendeuppföljning 27 oktober 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har gått igenom ärendeuppföljningslistan. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 51  

Förvaltningschef informerar 
 
Sammanfattning 
Omsorgsförvaltningen lever kvar i en pandemi, skarpt läge.  
Statistiken på antal smittade går inte att följa längre, endast interna 
uppföljningar.  
Påverkan av smitta markeras rött, gult och grönt, beroende på smitta i 
respektive verksamhet. 
Vaccinationskravet upphör på grund av vikarieläget. Munskydd ska 
användas. 

2 lex Sarah utredningar är på gång, ett personalärende och ett ärende på 
grund av uteblivna insatser på ett särskilt boende.  

Ett personalärende, aviserat besök av enhetschef, upptäcker personal 
sovande. 

Ukraina, 2 ensamkommande barn har kommit till kommunen. 

En kvotflykting från Eritrea, några personer till är på väg. Kommunen har ett 
avtal om att ta emot 5 kvotflyktingar. 

Familjehem och jourhem, ett utökat behov av nya familjer. 

Hot och våld inom hemtjänsten anmält till arbetsmiljöverket och polis. En 
riskbedömning ska göras. 

Hedemora bostäder, tidsplanen för renovering av kyla på Norden är ändrad, 
2 boendeenheter ska renoveras åt gången, inleds i maj – juni 2023, 
evakuering av Hjalmar måste ske tidigare än planerat. Kostnaden ska vara 
kostnadsneutralt. 
Platsbrist kan bli en konsekvens, ej verkställda beslut för särskilt boende 
redovisas för IVO, kan medföra kostnader. 

Arbetsmarknadsenheten granskas, förvaltningen behöver förlängd 
utredningstid till juni månad, beviljas av omsorgsnämnden. 

 

 

Forts. § 51 
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Forts. § 51 
Önskemål om markiser vid Munkbohemmet avseende arbetsmiljö, 
framkommit vid besiktning, He.bo ska utföra ventilationsarbete 2024.  
Sommartid, temperatur i vissa duschrum blir för hög vid användande, 
förvaltningen ser över lösningar. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 23 mars 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av information från förvaltningschefen. 
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§ 52  

Rapporter 
 
Sammanfattning 
Hjälpmedelsnämnden, kommunerna inbjudna, Hedemora har skött sig bra. 
Hjälpmedelskostnader utreds, högkostnadsskyddet ses över, regionen och 
kommunens högkostnadsskydd ska läggas ihop. 
Många fall i särskilda boende, ett projekt mellan högskolan och Uppsala 
universitet, ett försök ska göras gällande fallprevention. 
Hjälpmedel, vad finns det för hjälpmedel att tillgå, information ska läggas ut 
på 1177. 
 
POLSAM, frågor som togs upp. Ökning av delegerad sjukvård. Inga avtal 
med psykiatrin. Kostsamma specialförband. 

Avdelningschef informerar om deltagande i Radio. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 23 mars 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av rapporter. 
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§ 53  

Omsorgsnämndens sammanträde i maj, ändrat datum 
 
Sammanfattning 
Ändrat datum för Omsorgsnämndens sammanträde i maj. 
Ordförande deltar vid POLSAM sammanträde och behöver flytta fram 
sammanträde för Omsorgsnämnden till tisdag 24 maj. 
 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar att flytta sammanträdet från 25 maj till 24 maj 
2022. 
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§ 54  

Utpekade ärenden 
 
Sammanfattning 
Avdelningschef myndighet och service föredrar utpekat ärende vid 
sammanträdet. 
En polisanmälan gällande bidragsfusk, återkrav har gjorts. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 23 mars 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av utpekade ärenden. 
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§ 55  

Delgivningar av beslut fattade på delegation 
 
Beslut fattade på delegation från omsorgsnämnden delges till sammanträdet 

A) Delegationslistor för februari 2022, socialtjänst. 
Skickas med utskick, delgivning per mejl, avidentifierade. 

B) Delegationslistor för februari 2022, äldreomsorg och LSS. 
Skickas med utskick, delgivning per mejl, avidentifierade. 

C) Delgivning av Förvaltningschef. 
Avtal avrop, socialsekreterare tom 2022-09-30, 2022-03-01  
Dnr ON027-21   050 
Tilldelningsbeslut avrop, socialsekreterare 2022-02-28  
Dnr ON027-21   050 
Avtal avrop 1 sjuksköterska tom 2022-09-30, 2022-03-14  
Dnr ON146-20   701 
Tilldelningsbeslut avrop 1 sjuksköterska 2022-03-04  
Dnr ON146-20   701 

D) Delgivning av TF Förvaltningschef. 
Beslut att inte lämna ut sekretesshandlingar 2022-02-08 
Beslut om att godkänna bisyssla (kontaktperson i annan kommun) 
2022-02-10 
Avtal, direktupphandling förlängning trygghetslarm 2022-02-25 

E) Delgivning av Avdelningschef 
Beslut socialt kontrakt 2022-02-10 
Beslut socialt kontrakt 2022-02-28 
 
De handlingar som delges till sammanträdet ska hålla i GDPR syfte. 

 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av delgivningar av beslut fattade på 
delegation. 
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§ 56  

Delgivningar 
 
Sammanfattning 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-03-03, mål nr 3697–21, ekonomiskt bistånd, 
Överklagan avslås 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-03-10, mål nr 3862–21, ekonomiskt bistånd, 
upphäver det överklagade beslutet, återförvisas. 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-03-15, mål nr 5849–21, ekonomiskt bistånd, 
upphäver det överklagade beslutet, återförvisas. 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-03-15, mål nr 690–22, vård av missbrukare, 
beredande av vård, domen gäller omedelbart. 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-03-10, mål nr 61-22, ekonomiskt stöd LSS, 
överklagan bifalles. 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-03-10, mål nr 62-22, ekonomiskt stöd LSS, 
överklagan bifalles. 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-03-10, mål nr 173-22, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagan bifalles. 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-03-10, mål nr 174-22, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagan bifalles. 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-03-10, mål nr 4067-21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagan bifalles. 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-03-10, mål nr 4068-21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagan bifalles. 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-03-10, mål nr 4069-21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagan bifalles. 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-03-10, mål nr 4070-21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagan bifalles. 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-03-10, mål nr 4214-21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagan bifalles. 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-03-10, mål nr 4249-21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagan bifalles. 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-03-10, mål nr 4250-21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagan bifalles. 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-03-10, mål nr 4251-21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagan bifalles. 

Forts. § 56  
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Forts. § 56 

Förvaltningsrätten i Falun, 2022-03-10, mål nr 4280–21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagan bifalles. 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-03-10, mål nr 4281–21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagan bifalles. 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-03-10, mål nr 4484–21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagan bifalles. 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-03-10, mål nr 4485–21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagan bifalles. 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-03-10, mål nr 4486-21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagan bifalles. 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-03-10, mål nr 4492-21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagan bifalles. 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-03-10, mål nr 4494-21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagan bifalles. 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-03-10, mål nr 4639-21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagan bifalles. 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-03-10, mål nr 4832-21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagan bifalles. 
Utskickade 

KF § 22 Sammanträdesprotokoll, befrielse från uppdrag i omsorgsnämnden, 
ny ersättare. 
Omsorgsförvaltningen Ärendekalender 2022 
KF § 12 Sammanträdesprotokoll, avgift för boendestöd 
KF § 13 Sammanträdesprotokoll, höjning av minimibelopp, äldre- och 
funktionshinderomsorgen. 
Förvaltningsrätten i Falun, önskemål om information gällande kontaktvägar 
vid ärenden. 
KS § 20 sammanträdesprotokoll, förslag till IOP mellan Hedemora kommun 
och Kvinnojouren. 
Skrivelse, överenskommelse om IOP mellan Hedemora kommun och 
Kvinnojouren 
Yttrande i mål till förvaltningsrätten i fråga gällande avgift till IVO. 
Öppet brev till politiker och tjänstemän i Hedemora kommun och Region 
Dalarna. 
Svar från Kajsa-Lena Fagerström (S) gällande mejl om öppet brev. 
Protokoll från TRIO 2022-02-02 och 2022-02-16 
Broschyr från Orka och Funka 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av delgivningar. 
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