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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter 
 

Kajsa-Lena Fagerström (S), ordförande 
Britt-Inger Remning (M), 2:e vice ordförande  
Torgny Karlsson (S) 
 
 

Tjänstgörande ersättare 
 

Christina Liljekvist (S) 
Karin Perers (C) 
 
  

Övriga närvarande  

Ersättare 
 

Staffan Nordström (V) 
 
  

Tjänstemän Marjo Savelius, förvaltningschef 
Ingela Sätterström, nämndsekreterare 
Emelie Forslund, avdelningschef                                          § 21 
Jon Hanzen, Hedemora kommunfastigheter                         § 22 
Jimmy Korttilalli, Hedemora kommunfastigheter                   § 22                   
Lina Norlander, vik.nämndsekreterare 
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§ 15  

Fastställande av dagordning 
 
Sammanfattning 
Dagordningen fastställs enligt utskick med ändring att två ärenden, gällande 
kvalitetsprojekt äldreomsorg och försening Norden, tillkommer. 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott fastställer dagordningen. 

  

 

 

 



 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
5(12) 

Sammanträdesdatum 
2022-03-09 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 16  

Ekonomi 
 
Sammanfattning 

Första prognosen kommer i april. 
Kommer att få pengar från regionen för utförda antigentester. 
Sjuklöneersättning från staten till och med mars. 

 
Kommer att få in ett kostsamt ärende gällande bostadsanpassning. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 9 mars 2022 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av informationen och 
inväntar den ekonomiska rapporten. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 17 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. 

 

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

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningen tjänsteskrivelse 28 februari 2022 
Omsorgsnämndens kvalitetsberättelse 2021 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av kvalitetsberättelsen 
för 2021 och föreslår Omsorgsnämnden att besluta att godkänna 
kvalitetsberättelsen för 2021 efter korrigering och komplettering och uppdrar 
åt förvaltningen att fortsätta arbeta 
med förbättringar enligt redovisningen.  

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 

 

 

 

 

 



 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
7(12) 

Sammanträdesdatum 
2022-03-09 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 18 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. Beslutet behöver endast innehålla 
information om de insatser, enligt kommunens riktlinjer t. ex. trygghetslarm 
eller antal timmar hemtjänst som den enskilde önskar och som kommunen 
beviljar. Det blir sedan en fråga för den enskilde tillsammans med utföraren 
hur insatsen ska utföras. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens rapport 16 februari 2022 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av 
Omsorgsförvaltningens omvärldsanalys och föreslår Omsorgsnämnden att 
besluta införa förenklad handläggning gällande insatserna trygghetslarm och 
tillsyn via kamera. Uppföljning sker inom 6 månader. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 19 Dnr ON197-19   701 

Delgivning av beslut från IVO, dnr.3.5.1-49769/2020-31 
 
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 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av delgivning av 
beslut från IVO. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 

 

 

 



 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
9(12) 

Sammanträdesdatum 
2022-03-09 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 20  

Förvaltningschef informerar 
 
Sammanfattning 
Covid-19läget är hyfsat bra. Grönt överallt, förutom hemtjänst där det är 
gult. Det går åt rätt håll. Måndagsmöten med enhetschefer fortsätter. 

Underlaget klart gällande upphandling verksamhetssystem. 
Avstämningsmöte nästa vecka. Man hoppas på att ha ett nytt bra system 
igång i oktober. 

Två lex Sarah, en gällande LSS och en gällande särskilt boende, denna vecka 
– en skickad till IVO.  
 

Jobbar på med strategisk ekonomisk plan. Förvaltningschef tillsammans med 
andra förvaltningschefer och chefsekonom fått i uppdrag att se över mål och 
budget. 

Arbetsmiljöverket – Munkbohemmet – förvaltningschef stoppat beställning 
av markiser, måste vara ett nämndbeslut, stor kostnad. 

Rekrytering av ny enhetschef till Munkbohemmet, många bra sökande. 
 

Dalarna behöver i dagsläget inte ha en beredskap för att ta emot eventuella 
flyktingar från Ukraina. 
Det finns kapacitet i Sverige att ta emot och ta hand om dem om eller när det 
blir aktuellt. 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av informationen. 
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§ 21 Dnr ON213-21   012 

Kvalitetsprojekt äldreomsorg 
 
Sammanfattning 
Avdelningschef Emelie Forslund informerar om utbildningsveckan som 
ingår i kvalitetsprojekt äldreomsorg. 
Utbildningen utgick ifrån socialstyrelsens grundläggande krav, och startade 
vecka 39.  
Svårt att få vikarier till passen för de som gick utbildningen.  
Några ifrån LSS fick också möjlighet att delta. 
Stort utbyte av erfarenheter med mera mellan olika yrkesgrupper. 
50 medarbetare inom hemtjänst och särskilt boende och LSS gick 
utbildningen, målet var cirka 150 medarbetare. 

Man ser ett stort behov av att timvikarier ska få denna utbildning också, men 
statsbidraget var riktat till ordinarie personal. 

Viktigt att följa upp utbildningar, så att det fungerar och kunskaperna 
används i praktiken. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 9 mars 2022 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av och tackar för 
informationen. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen  
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§ 22 Dnr ON127-19   209 

Försening Norden 
 
Sammanfattning 
Jon Hanzen och Jimmy Korttilalli från Hedemora kommunfastigheter 
informerar. 

- Genomgång av vad som ska göras på särskilt boende Norden. Byta 
ventilation, kyla i gemensamhetsutrymmen, brandskydd som håller 
för dagens krav, och markiser på alla fönster. 
Varje huskropp tar 5 veckor – med ett glapp på två veckor för 
inspektion och in/utflytt. 

- Två avdelningar måste evakueras samtidigt, inte en i taget som det 
tidigare har varit tal om. 
Detta förmedlades 2 december 2021 till avdelningschef och 
enhetschef. 
Rosen har 6 platser, Hjalmar har 5 platser, då fattas en plats. Finns 
lagkrav att om Omsorgsförvaltningen inte kan verkställa beslut om 
demensboende inom 3 månader kan det bli vite om 1 miljon kronor 
per beslut.  

- Ärendet tas upp på Omsorgsnämnden i april. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 9 mars 2022 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsförvaltningens verkställighetsutskott har tagit del av och tackar för 
informationen och uppdrar åt förvaltningen att ta upp dialogen på nästa 
beredning. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 23  

Rapporter 
 
Sammanfattning 
Britt-Inger Remning (M) informerar från Kommunstyrelsens senaste 
sammanträde. 
Uppdrag ges till Omsorgsnämnden att se över möjligheten att göra en IOP 
gällande bidrag till Kvinnojouren. 
Britt-Inger yrkat på återremiss, men fick avslag på det. Förvaltningschef ska 
bara vara behjälplig med att skriva avtal, Kommunstyrelsen står sedan för 
det. 

Gällande kvalitetsarbetet inom särskilt boende så har en utav de 
omvårdnadsansvariga kontaktat Britt-Inger Remning (M) för att bland annat 
påtala vikten av att enhetscheferna är engagerade i projektet. 
Luddig projektbeskrivning. 
Så få som hann gå utbildningen. 
Behov av stöd, man måste vara överens om hur projektet ska genomföras. 
Personlig handhygien, bland annat nagellack och ringar är ett problem, likaså 
användandet av privata mobiltelefoner. 

Kajsa-Lena Fagerström (S) har varit på POLSAM, som är ett samarbete 
mellan region och kommun. Man ser en kraftig ökning av delegerad 
sjukvård, kostsamma specialförband. 
SUS avtalet är luddigt skrivet. Man ska titta på om man kan göra om avtalen 
Nästa möte med POLSAM är den 25 maj, Kajsa-Lena vill därför flytta 
nämnden till den 24 maj.  

Rapport från demenssjuksköterska till ordförande Kajsa-Lena, 
socialstyrelsens utredare inom demens anser att Hedemora har ett väldigt bra 
demenstänk och vill ta reda på mer om hur vi jobbar i Hedemora. 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av rapporter. 
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