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§ 178  

Fastställande av dagordning 
 
Sammanfattning 
Genomgång av dagordning 
Punkt 13 och 14 enligt kallelselistan utgår. 
 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar fastställa dagordningen 
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§ 179 Dnr ON379-21   041 

Ekonomisk rapport, september 2022 
 
Sammanfattning 
Ekonomisk rapport för perioden januari till september 2022. 
 

Beslutsunderlag 
Aktuellt budgetläge september 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av aktuellt budgetläge till och med 
september. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 180 Dnr ON102-22   041 

Budget 2023 
 
Sammanfattning 
Efter att ha uppdaterat befintlig verksamhet enligt kommande års 
kostnadsläge uppgår budgeten till 466,7 mkr. 
Intäkter i form av vårdintäkter och momsbidrag beräknas öka med 2,2 mkr. 
Personalkostnader beräknas öka med 20,3 mkr, varav nämnden i år erhållit 
ett extra tillskott för att täcka årets låglönesatsning samt kommande års 
ökade pensionskostnader. 
Övriga kostnader beräknas öka med 1,7 mkr. Uppräkning har främst gjorts 
gällande kostnader för hyror, el, lokalvård och drivmedel. 
En rapport i vilken justeringar i befintlig budget jämfört med fjolåret framgår 
har överlämnats till nämnden. 

Beslutsunderlag 
Aktuellt budgetläge 
Befintlig budget 2023 jmf 2022 
Budget 2023 VF-kommentarer 
Budget 2023 VF-lista 
Investeringsplaner 2023, 2024, 2025 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 26 september 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
1. Omsorgsnämnden antar omsorgsförvaltningens förslag gällande 

driftbudget 2023 och antar förslaget som sitt eget samt att 
prioriteringsbudgeten 1,1 mkr får ligga kvar för att användas till att 
täcka upp för eventuellt senare ej förutsägbara kostnader. 

2. Omsorgsnämnden antar förvaltningens förslag till investeringsbudget 
för verksamhetsåret 2023. 

Britt-Inger Remning (M) deltar inte i beslutet 
Jonas Carlgren (M) deltar inte i beslutet 
Per Bengtsson (KL) deltar inte i beslutet 
Inga-Britt Johansson (KL) deltar inte i beslutet. 

 
Forts § 180 
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Forts § 180 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 181 Dnr ON142-21   049 

Habiliteringsersättning, extra utbetalning 
 
Sammanfattning 
En tillfällig höjning infördes, efter beslut i omsorgsnämnden 2022-05-24, från 
och med juni i år. Ersättningen höjdes från 17 till 55 kr för halv dag och från 25 
till 80 kr för hel dag. 
Utifrån uppföljning av de utbetalade ersättningarna som gjorts för juni, augusti 
och september finns utrymme för att göra ännu en höjning. En bidragande orsak 
är att det ursprungliga statsbidraget höjts med ytterligare 18 672 kr.  
Förslaget är extra utbetalningar för deltagandet i november och december. Då 
hinner den första förhöjda ersättningen betalas ut i mitten av december, vilket 
innebär ett extra tillskott inför julhelgen. Den höjda ersättningen föreslås bli 65 
kr för halv dag och 95 kr för hel dag. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 6 oktober 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar att betala ut extra habiliteringsersättning för 
deltagandet i november och december.  
Den tillfälligt höjda ersättningen för november och december föreslås bli 65 kr 
för halv dag och 95 kr för hel dag. 
 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 182 Dnr ON057-22   013 

Månadsrapport statistik 
 
Sammanfattning 
Månadsrapport och jämförelsetal för verkställighet och myndighetsutövning 
under september månad 2022 
 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens månadsrapport, september 2022 
Jämförelsetal september 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av månadsrapport, statistik för september 
2022 och tackar för rapporten.  
Omsorgsnämnden uppdrar till omsorgsförvaltningen att se över de negativa 
siffrorna. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 183 Dnr ON378-22   209 

Hyressättning LSS gruppboende 
 
Sammanfattning 
Beräkning av hyressättning i bostäder LSS jämförbara mellan boenden. 
Besiktning har gjorts av Hedemorabostäder i alla gruppbostäder. 
Förändrad hyra införs 2023-01-01 
 

Beslutsunderlag 
Hedemorabostäders hyreskalkyl 21 september 2022 
Relativa hyrestal, Normhyra, Hyresgästföreningen  
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 27 september 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av ny hyressättning och uppdrar åt HEBO 
och omsorgsförvaltningen att verkställa och implementera ny hyressättning 
för brukarna. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 184  

Information om Kraften 
 
Sammanfattning 
Per Westlund är inbjuden för att informera om Kraftens verksamhet. 
Kraften är lokaliserad vid AME, Kraftgatan 8, 3 personal finns på plats. 
Psykiatrin, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är 
samverkanspartner, träffas en gång per vecka. 
Kraften lyder under Samordningsförbundet i södra Dalarna som finansierar 
Kraften. Riktar sig mot personer i åldersgruppen 16 – 64 år. Snittålder på 
deltagare är ca 40 år.  
Stöd för personer att hitta sina förmågor att ta sig genom livet själv med en 
personstyrd aktivitet. Ca 40 inskrivna. För deltagande i Kraften gäller att det 
inte är ett pågående missbruk.  
Många kommer till Kraften genom kontakt med Försäkringskassan. 
Avslutar ca 18 – 25 personer, ca 55 – 60 % går vidare till annan aktivitet, ex. 
utbildning, aktivitetsersättning, arbete. Deltagande i Kraften kan sträcka sig 
upp till ca. ett år, i vissa fall längre. 
Kraften har funnits sedan 2011.  
Exempel på aktiviteter, träffpunkt, skogsgrupp 2 grupper i veckan, 
lösningsfokusgrupp. 
Utmaningar: framtida ekonomin, att kunna arbeta vidare med stabilitet, 
måste bevaka möjligheterna för statliga medel för fortsatt arbete, 
omorganisation sker på arbetsförmedlingen. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 19 oktober 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av information om Kraftens verksamhet. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 185 Dnr ON412-22   700 

Tema, våld i nära relationer och beroende 
 
Sammanfattning 
Vuxenenhetens enhetschef är inbjuden för att presentera Tema våld i nära 
relationer, VINR, och beroende. 

 

• Våld i nära relationer, arbetar utifrån kommunens mål. 

Anmälan eller ansökan kommer till enheten. En förhandsbedömning 
görs. Utredning inleds alltid om personen själv vill det. 
Rekommendationen är att göra en polisanmälan. Sträng sekretess gäller i 
ärendena. 
Olika insatser finns att tillgå.  
Arbetar med både våldsutsatta och våldsutövaren. 

• Beroende/missbruk. 

Många olika insatser från olika delar i verksamheten.  
Öppenvård Stinsen, boendestöd, stödboende, sysselsättning, 
hemmalösningar. 
Öppenvård Stinsen har idag 2,40 årsarbetare. 56 personer är inskrivna 
vid Stinsen. 
Framtid, arbeta med unga vuxna, från 20 år och uppåt.  
Samarbete med polis, frivård, kriminalvård. 
Kartläggning och förebyggande med relationsskapande åtgärder och 
tillit. 
Annons om fältassistent kommer ut i nästa vecka. 

Beslutsunderlag 
Vuxenenheten informerar vid sammanträdet 19 oktober 2022 
Power Point presentation under sammanträdet, skickas ut efter 
sammanträdet. 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av information, Tema Våld i nära relationer 
och beroende och tackar för presentationen. 
Forts § 185 
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Forts § 185 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 186 Dnr ON326-19   003 

Val av ersättande ledamot till verkställighetsutskottet 
 
Sammanfattning 
Val av ersättande ledamot till omsorgsnämndens verkställighetsutskott efter 
Tamara Zuljevic (M) 

Beslutsunderlag 
KF § 128 beslut om ledamot till omsorgsnämnd 

ONVU § 80 Omsorgsnämndens verkställighetsutskott väljer ersättande 
ledamot efter Tamara Zuljevic (M) i omsorgsnämndens 
verkställighetsutskott, Åsa Ljungqvist (M). 
 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar utse Åsa Ljungqvist (M) som ersättande ledamot 
i omsorgsnämndens verkställighetsutskott fram till 31 december 2022. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen  
Kommunstyrelsen 
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§ 187 Dnr ON397-22   006 

Förslag Kalendarium 2023 
 
Sammanfattning 
Förslag till kalendarium för omsorgsnämnden, omsorgsnämndens 
verkställighetsutskott och omsorgsnämndens myndighetsutskott samt 
planering för mötesdagar för Kommunala pensionärsrådet (KPR) och 
kommunala funktionshinderrådet (KFHR). 
 

Beslutsunderlag 
Förslag kalendarium 2023 ON, ONMU, ONVU 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 5 oktober 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av förslag till kalendarium för verksamhetsår 
2023 och beslutar att anta förvaltningens förslag. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
Kommunstyrelsen 
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§ 188 Dnr ON341-21   209 

Samlingslokal Gussarvsgården, återrapport 
 
Sammanfattning 
Återrapport gällande samlingslokalen på Gussarvsgården. 
Lokalen kommer att vara klar i april 2023. 
KPR och Hyresrättsföreningen kommer att bjudas in i januari för samverkan. 
Förslag att omsorgsnämnden bokar in ett möte i maj eller juni 

Beslutsunderlag 
Muntlig rapport vid sammanträdet 19 oktober 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av återrapport gällande samlingslokal 
Gussarvsgården. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 

 

 

 

 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
18(31) 

Sammanträdesdatum 
2022-10-19 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 189 Dnr ON414-22   026 

Inköp av arbetsskor till personal inom 
funktionshinderområdet 
 
Sammanfattning 
Omsorgsnämnden beslutade förra verksamhetsåret att förvaltningen skulle köpa 
in arbetsskor till tillsvidareanställda medarbetare inom särskilda boenden. 
Samtidigt beslutade nämnden att tillsvidareanställda inom hemtjänsten och 
hälso- och sjukvård och rehabilitering (HSR) skulle erhålla ytterkläder i form av 
allvädersjacka. Detta verkställdes.  
 
Utifrån nämndens delårsbokslut finns det möjlighet att i år stödja 
funktionshinderverksamheten med arbetsskor.  
En uppskattad kostnad är 145 000 kronor 
 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 5 oktober 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att köpa in arbetsskor 
enligt upprättat ramavtal till tillsvidareanställda medarbetare inom 
funktionshinderomsorgen, en total kostnad om 145 000 tkr. 
  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 190 Dnr ON405-22   000 

Information om servicecenter 
 
Sammanfattning 
Information om servicecenters överenskommelse om åtagande och uppdrag. 
En ökad tillgänglighet till kommunmedborgare. 
Ska underlätta för kommunens förvaltningar. 
En förbättrad service för alla. 

Från den 7 november startar servicecenter och telefonsamtal via växeln 
besvaras av Hedemora servicecenter. 

Beslutsunderlag 
Servicecenter, överenskommelse om åtagande 2022-11-07—2023-11-07 
Bilaga, servicecenters uppdrag 27 september 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av information om servicecenters 
överenskommelse om åtagande och uppdrag.  

Omsorgsnämnden beslutar att bjuda in servicecenter för vidare information 
till omsorgsnämndens sammanträde i november. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 191 Dnr ON246-21   701 

Länsgemensam rekrytering, utredning och utbildning 
av familjehem 
 
Sammanfattning 
Under våren/sommaren 2021 beslutade 13 av länets 15 kommuner att gå 
vidare med en fördjupad utredning om samverkan kring familjehem. Under 
våren 2022 meddelade en kommun att de inte längre var intresserad av att 
ingå i en sådan samverkan och under sommaren valde ytterligare en 
kommun att kliva av varpå 11 kommuner återstod. 
 
Den fördjupade utredningen har därför nu presenterat en slutrapport med 
tillhörande bilagor utifrån det uppdrag som getts. I arbetet har 
referensgruppsmöten genomfört med representanter från de deltagande 
kommunerna. 

Beslutsunderlag 
Falu kommuns tjänsteskrivelse, 7 juni 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar att Hedemora kommun ingår i den 
länsgemensamma samverkan kring rekrytering, utredning och utbildning av 
familjehem med Falu kommun som huvudman för samverkan.  
Beslutet gäller under förutsättning att övriga tio kommuner fattar samma 
beslut. 
 
Omsorgsnämnden beslutar att arbeta med fortsatt finansiering för en 
länsgemensam samverkan kring familjehem 2024. 
 
  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
Falu kommun, socialtjänsten, barn och familj 
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§ 192 Dnr ON180-18   049 

Ställningstagande, medverkan 2024 gällande 
gemensam finansiering av kunskapsstyrning i 
socialtjänsten 
 
Sammanfattning 
SKL:s styrelse beslutade 2018 att rekommendera kommunerna att gemensamt, 
till SKL, finansiera viktiga förutsättningar för att utveckla ett mer samlat system 
för kunskapsstyrning (18/00295). Enligt beslutet gäller finansieringen för fyra år 
(2020–2023). 288 av 290 kommuner medverkar i arbetet utifrån 
rekommendationen.  
SKR:s styrelse har vid sammanträde den 10 juni 2022, beslutat att förlänga 
rekommendationen till och med 2024 
 
För att minska den administrativa bördan för respektive kommun kommer SKR 
inte att begära in beslut om medverkan under 2024 från alla medverkande 
kommuner. Om er kommun inte vill medverka i det gemensamma arbetet 
under 2024 så behöver ni meddela detta till SKR senast den 1 december 2022. 

Beslutsunderlag 
Sveriges kommuner och regioner, Meddelande från 14 december 2018, 
information om ställningstagande 30 augusti 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden besluta att förlänga det gemensamma arbetet under 2024 
gällande finansiering av kunskapsstyrning i socialtjänsten. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 193 Dnr ON045-22   730 

Utpekade ärenden och information om 
trygghetskamera 
 
Sammanfattning 
Utpekade ärenden, ett beviljat beslut och ett avslagsbeslut gällande 
korttidsvistelse äldreomsorgen, ärenden presenteras vid sammanträdet. 
 

Muntlig information gällande trygghetskamera, allmänt, efterfrågan och 
utvärdering. Information lämnas av biståndshandläggare, ett svalt 
mottagande, ingen spontan ansökan har inkommit. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 19 oktober 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av information gällande utpekade ärenden 
och aktuell information om trygghetskamera. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 194 Dnr ON098-22   002 
 
 

Egenkontroll augusti och september 2022, 
biståndsenheten 
 
Sammanfattning 
Inom ramen för nämndens internkontrollplan för år 2022 redovisas resultatet 
av biståndsenhetens egenkontroller 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens biståndsenhets rapporter 7 och 11 oktober 2022. 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 11 oktober 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av biståndsenhetens egenkontroll för augusti 
och september 2022 och uppdrar till omsorgsförvaltningen att vidta åtgärder 
där brister upptäckts. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
24(31) 

Sammanträdesdatum 
2022-10-19 
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§ 195 Dnr ON413-22   721 

Nedläggning av korttidsverksamhet för barn LSS 
 
Sammanfattning 
På grund av minskat antal ansökta insatser om korttidsvistelse enligt Lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) § 9:6 ses inget behov av att 
bedriva en korttidsenhet i Hedemora kommun. Möjligheten har undersökts att 
köpa plats i närliggande kommun för att vid behov verkställa beslut om 
korttidsvistelse, platser finns att tillgå i närliggande kommuner 
 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 6 oktober 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar att lägga ned korttidsenhet enligt LSS § 9:6 och 
uppdrar åt förvaltningen, att vid behov, köpa plats av närliggande kommun om 
behov uppstår. 

Omsorgsnämnden beslutar att om behov uppstår av fler platser för 
korttidsvistelse ska omsorgsförvaltningen öppna upp korttidsboendet igen. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 196 Dnr ON410-19   006 

Ärendeuppföljning 
 
Sammanfattning 
Omsorgsnämnden går igenom pågående uppdrag som politiken gett 
omsorgsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens ärendeuppföljningslista 21 september 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har gått igenom ärendeuppföljningslistan. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 197  

Förvaltningschef informerar 
 
Sammanfattning 
Loggkontroll, det har visat sig att en personal loggat in felaktigt vid 6 
tillfällen. Det är polisanmält. 
 
Arbetsmiljöveckan, olika aktiviteter under nästa vecka. 
 
Covid-läget – grönt läge. Covid smittan stiger just nu, svårt med smittorisk 
vid kommunfesten som är planerad. Information kommer. 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, nationell tillsyn gällande 
dokumentation och relation, läkemedelsgenomgångar, besök förra veckan. 

Gruppbostaden Rosen LSS stängdes, det blir nu äldreboendeplatser. 

HME resultatet är klart, presenteras i november. 

Nya socialtjänstlagen, föredras av förvaltningen i december och januari. 

Översyn av resursen, personalen ska ha en flexibilitet att växla arbetsplatser 
och arbetstider, det används inte på det sätt som tanken var, resursen är ofta 
stationerade på en arbetsplats. Förslag att avsluta avtalet med resursen för att 
anställa inom enhetspooler. 

Nya och gamla ledamöter, diskutera till nästa sammanträde för att fastställa 
dagar för två dagars information. Två dagar på annan ort i början på nästa år. 

Marjo Savelius, förvaltningschef, har sagt upp sig och börjar i Strängnäs. 

Marjo kommer att bjuda in till en drop in för förvaltningen och 
omsorgsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 19 oktober 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av förvaltningschefs information. 
 

Forts § 197 
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Forts § 197 
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§ 198   

Rapporter 
 
Sammanfattning 
Inget att rapportera 
 

Beslutsunderlag 
Muntliga rapporter vid sammanträdet 19 oktober 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av punkten rapporter. 
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§ 199  

Delgivning av beslut tagna på delegation 
 
Sammanfattning 
 
Beslut fattade på delegation av omsorgsnämnden delges till sammanträdet 

 

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

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

C) Delegationslista för september 2022, bostadsanpassningsbidrag. 
Skickas med utskick, delgivning per mejl, avidentifierade. 

D) Delgivning av förvaltningschef 
- Uppdragsavtal, konsult till BoU 2022-10-10 Dnr ON315-22   050 
- Avtal mellan Region Dalarna och Hedemora kommun angående 
samverkan och utveckling av en kunskapsbaserad praktik inom 
socialtjänst och näraliggande hälso- och sjukvård, 2022-09-06  
Dnr ON370-22   050 
- Licensavtal boendelås Yrkesvägen, 2022-09-16 Dnr ON359-22   
050 
- Överenskommelse, Försäkringskassan, LEFI online, elektronisk 
utlämning av uppgifter 2022-09-06 Dnr ON406-22   012 

E) Delgivning av avdelningschef 
Skickas med utskick, delgivning per mejl. 

F) Delgivning av ordförandebeslut 
Beslut om placering vid institution, vuxenenheten 2022-09-22 
Beslut om placering vid institution, vuxenenheten 2022-09-20 
Beslut om placering vid institution, vuxenenheten, 2022-09-15 
Beslut om avslag för elskuld, vuxenenheten, 2022-09-16 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av delgivningar av beslut tagna på delegation. 

Forts § 199 
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Forts § 199 
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§ 200  

Delgivningar 
 
Sammanfattning 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-09-16, mål nr 3156–22, ekonomiskt bistånd, 
överklagande avslås 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-10-05, mål nr 4034–22, omedelbart 
omhändertagande fastställs 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-10-05, mål nr 2583–22, LVU, domen gäller 
omedelbart 

Utskickade 

1. Beslut tagna på delegation under september av avdelningschefer och 
enhetschef. 

2. Beslut tagna på delegation, socialtjänst, bistånd LSS och SoL, 
bostadsanpassningsärenden. 

3. Antaget kalendarium 2023 för KF och KS 

4. IVO Meddelande om inspektion 

5. Socialjour statistik för Dalarna juli – september 
Socialjour statistik för Hedemora juli – september 

6. Socialstyrelsen Kommunstatistik familjerådgivning, Avesta, 
Borlänge, Hedemora, Ludvika, Smedjebacken och Säter. 

7. Region Dalarna Utskrivningsklara från slutenvården 

8. Slutrapport samverkan mellan Region och kommuner kring syn- och 
hörselinstruktörer. 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av delgivningar. 
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