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§ 37  

Fastställande av dagordning 
 
Sammanfattning 
Ny dagordning delas ut. 
Genomgång av dagordning.  
En paragraf med ekonomi tillkommer, Budget 2023 
En paragraf med ekonomi, investeringsplan tillkommer 
En paragraf gällande ombyggnation Norden tillkommer. 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott fastställer dagordningen. 
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§ 38 Dnr ON102-22   041 

Budget 2023 
 
Sammanfattning 
I det fortlöpande arbetet kring 2023-års budgetarbete har förvaltningen sedan 
den redovisning som gjordes på nämnden den 24 april fått kännedom om 
ökade kostnader för två av de kostnadsökningar som nämnden ej kan 
påverka.  

Det gäller ökade måltidskostnader samt ökade renoveringskostnader för 
Norden i samband med införande av kyla. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 10 maj 2022 
Budget 2023, 10 maj 2022 
Budget 2023, kommentarer prioriteringslista, 10 maj 2022 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har delgetts informationen om att 
beloppen för två av de kostnadsökningar som nämnden inte kan påverka 
behöver höjas i budgeten för 2023, ärendet lämnas till omsorgsnämnden. 

 

Inga-Britt Johansson (KL) deltar inte i beslutet. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 39 Dnr ON102-22   041 

Budget 2023 Investeringsplan 
 
Sammanfattning 
Inför kommande årsbudget ska budgetansvarig chef uppge de 
investeringsbehov som finns inom verksamheten.  
Behoven sammanställs i en treårig investeringsplan enligt 
förvaltningsledningens och nämndens prioritering. Förvaltningens 
investeringsbehov beräknas uppgå till tre miljoner kronor per år under de 
kommande tre åren. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 10 maj 2022 
Investeringsplan 2023, 10 maj 2022 
Investeringsplan 2024, 10 maj 2022 
Investeringsplan 2025, 10 maj 2022 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av information om 
förvaltningens investeringsbehov under åren 2023 - 2025 och 
rekommenderar omsorgsnämnden att godkänna dessa. 

 

Inga-Britt Johansson (KL) deltar inte i beslutet. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 



 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
7(14) 

Sammanträdesdatum 
2022-05-11 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 40 Dnr ON422-21   739 

Översyn av hjälpmedelskostnader 
 
Sammanfattning 
Omsorgsnämnden beslutade i december 2021 att uppdra åt HSR-enheten att 
utföra ett antal åtgärder i syfte att minska ökningen av kostnader för 
förskrivna hjälpmedel.  
En presentation av status och åtgärder. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 22 april 2022 
Bilaga 1 kostnader jan - mars 2021 och 2022 Hjälpmedel Dalarnas 
kommuner 
Bilaga 2 kostnader jan - dec 2020 och 2022 Hjälpmedel Dalarnas kommuner 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av informationen 
gällande statusen av åtgärder kring ökade hjälpmedelskostnader och lämnar 
ärendet vidare till omsorgsnämnden och föreslår en uppföljning av detta till 
omsorgsnämndens sammanträde i oktober 2022. 
 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 



 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
8(14) 

Sammanträdesdatum 
2022-05-11 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 41 Dnr ON432-20   003 

Uppföljning av åtgärder, internkontrollplan 2021 
 
Sammanfattning 
I de fall status bedöms vara 3 (kännbar) eller 4 (allvarlig) ska åtgärder 
redovisas 

I uppföljningen redovisades att det enbart var punkten delegationsbeslut som 
bedömdes som 3 (kännbar avvikelse) och förvaltningen har vidtagit åtgärder. 
 

Omsorgsnämndens beslut 2022-02-23, 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. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 4 maj 2022 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av de åtgärder som 
utförts och föreslår omsorgsnämnden att godkänna återrapporten av 
internkontroll 2021 och ser att förvaltningen har gjort ett mycket gott arbete. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 42 Dnr ON341-21   209 

Återrapport samlingslokal Gussarvsgården 
 
Sammanfattning 
Muntlig återrapport gällande planeringen av samlingslokal lämnas vid 
omsorgsnämndens verkställighetsutskotts sammanträde. 

Omsorgsnämndens beslut 2021-10-27, omsorgsnämnden har tagit del av 
information gällande samlingslokalen och uppdrar till omsorgsförvaltningen 
att lämna en återkoppling till omsorgsnämnden i juni månad 2022 om hur 
planeringen går. 

Planen löper som den ska. 

Beslutsunderlag 
Muntlig återrapport vid sammanträdet 11 maj 2022 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av återrapport och 
emotser en skrivelse till omsorgsnämnden, lämnar ärendet vidare till 
omsorgsnämnden, med förslag om en återrapport i september. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 43 Dnr ON142-21   049 

Tillfälligt höjd habiliteringsersättning 
 
Sammanfattning 
Omsorgsförvaltningen har erhållit ett statsbidrag om 609 959 kronor till 
extra tillfälliga utbetalningar avseende habiliteringsersättning 2022 till dem 
som deltar i daglig verksamhet LSS. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 2 maj 2022 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott beslutar föreslå omsorgsnämnden 
att besluta att habiliteringsersättning till dem som deltar i daglig verksamhet 
LSS höjs under perioden juni samt augusti-december 2022.  
För halv dag höjs beloppet från 17 till 55 kr och för hel dag från 25 till 80 kr. 
Kostnaden finansieras av erhållet statsbidrag, en tillfällig höjning under 
2022. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 



 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
11(14) 

Sammanträdesdatum 
2022-05-11 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 44 Dnr ON144-20   700 

Återrapport gällande oanmälda hembesök vid 
försörjningsstöd 
 
Sammanfattning 
Oplanerade hembesök, uppföljning av tidigare avbruten planering. 
En rutin har upprättats vid eventuella hembesök, en telefonkontakt kommer 
att tas en kort stund innan om att hembesök kommer att ske. Utan detta 
hembesök kommer inte ansökan att beviljas. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 11 maj 2022 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av informationen och 
emotser en skrivelse till omsorgsnämndens sammanträde. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 45 Dnr ON127-19   209 

Tilläggshyresavtal Norden 

Sammanfattning 
Ombyggnad av ventilation, brandskydd och kyla vid särskilt boende Norden. 
Ett nytt avtal gällande kostnader för ombyggnationen, ökad kostnad gällande 
tilläggshyresavtal. 
Kostnaden betalas av hyresgästen genom ett tillägg på hyran med ett belopp 
av 434 299 kr / år i 30 år från färdigställandet. 

Beslutsunderlag 
Hedemorabostäders tilläggsavtal 9 maj 2022 
Hedemorabostäders protokollsunderlag 5 maj 2022 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av tilläggshyresavtalet 
och föreslår omsorgsnämnden att besluta att förvaltningschef skriver under 
nytt tilläggsavtal på 434 299 kronor/år. 

Utdrag till 
Omsorgsnämnden
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§ 46  

Förvaltningschef informerar 
Sammanfattning 
De statliga ersättningarna till sommarjobb, Hedemora kommun får ingen 
ersättning 2022. Ca 200 sökande till årets feriearbete, sommarjobb.  
Förvaltningschef skriver på inrådan från verkställighetsutskottet fram ett 
underlag om äskande om budget till detta. 

En incident gällande GDPR har inkommit gällande EKO Zoom. 

Sommaren, semesterplaneringen går inte ihop, fler sökande har inte körkort 
vilket behövs i hemtjänst. Ev. semesterplanering om flyttad semester, ökad 
timbank. 

Löneöversynen är klar, KS har gett uppdrag om att identifiera låglöneyrken. 
Alla personer inom gruppen har fått 200 kronor extra i lönepåslag.  

En incident gällande hygienrutiner, MAS har fått uppdrag att göra tillsyn 
gällande hygienrutin avseende efterlevnad av rutin och handlingsplaner. 

Covid-läget, måndagsmöte med alla enhetschefer, rapporterar ingen 
påverkan på verksamheten – grönt läge. En arbetsplats har mindre påverkan, 
orange läge.  
Influensa förekommer nu, vid förkylningssymtom undersökt både influensa 
och covid. 

Arbetsmiljö, en preventundersökning pågår. En återhämtningsbonus kan 
sökas vilket förvaltningen fått. Detta ska satsas på enhetscheferna.  
KC Group kommer att gå in med utbildning, en heldagutbildning till hösten.  

Enhetschef och förste socialsekreterare vid BoU har sagt upp sig. 
Rekrytering sker. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 11 maj 2022 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av information från 
förvaltningschef. 
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§ 47  

Rapporter 
 
Sammanfattning 
Kajsa-Lena Fagerström (S) rapport från Hjälpmedelsnämnden, ett beslut om 
avgifterna, ett gemensamt högkostnadsskydd för region och kommun.  
7 juni ska det upp i KS, 21 juni ska det upp i KF. Om alla instanser tar beslut 
ska det träda ikraft 1 januari 2023. 

Fråga om droger i kommunen, har de ökat? Socialförvaltningen ser en stor 
ökning, tar upp frågan till BRÅ.  
Tips måste komma in till polisen. Polisen har en möjlighet till tips på deras 
hemsida. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 11 maj 2022 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av rapporter. 
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