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§ 57  

Fastställande av dagordning 
 
Sammanfattning 
Genomgång av dagordning. 
 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott fastställer dagordningen 
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§ 58 Dnr ON265-22   700 

Nytt minimibelopp för insatser enligt SoL 
 
Sammanfattning 
Ändring i socialförsäkringsbalken och socialtjänstlagen augusti 2022. 
Enligt Prop. 2021/22:269 höjs grundnivån för garantipension med 1000 
kronor per månad. För att höjningen inte ska medföra ett sänkt bostadstillägg 
så höjs även taket på fribeloppet i bostadstillägget för pensionärer från och 
med augusti 2022. Förslaget innebär ett höjt bostadstillägg till pensionärer 
med 300 kronor per månad för ensamstående och 150 kronor per månad för 
makar/sambos, syftet är att stärka den ekonomiska situationen för den grupp 
pensionärer som har små ekonomiska utrymmen. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 11 juli 2022 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av informationen och 
lämnar ärendet vidare till omsorgsnämnden. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 59  

Statsbidrag som kommer till kommunfinansen som hör 
till omsorgsförvaltningen 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen bevakar inkomna statsbidrag och informerar om det som 
kommer in till kommunfinansen.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningschef informerar vid sammanträdet 10 augusti 2022 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av informationen och 
lämnar ärendet vidare till omsorgsnämnden. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 60 Dnr ON274-22   049 

Utjämning av LSS-kostnader 2023, preliminärt utfall 
 
Sammanfattning 
Information gällande utjämning av LSS-kostnader 
Statistiska centralbyrån (SCB) översänder det preliminära resultatet av 
beräkningarna avseende utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner för 
utjämningsåret 2023. Bifogat material publiceras på SCB:s hemsida. (Länk i 
mejlet) 
Beräkningarna är baserade på uppgifter om antalet LSS-insatser den 1 
oktober 2021 enligt Socialstyrelsens statistik, uppgifter om antalet 
assistansberättigade i oktober 2021 enligt uppgifter från Försäkringskassan, 
personalkostnadsindex uppdaterat till 2021 års nivå, riksgenomsnittliga 
kostnader enligt 2021 års räkenskapssammandrag (RS), 
kommunvisa uppgifter om folkmängd per den 31 mars 2022. 

Beslutsunderlag 
Statistiska centralbyrån (SCB) beräkning av LSS-kostnader 21 juni 2022  

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av informationen och 
lämnar ärendet vidare till omsorgsnämnden. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 61 Dnr ON275-22   209 

Ny hyra vid Kraftgatan, HSR 
 
Sammanfattning 
Kalkylen för den planerade ombyggnationen för hela HSR-enheten på 
Kraftgatan har blivit dyrare. 
Total ny hyra efter ombyggnation är beräknad till 1 457 280 kr/år. 

Hyran enligt tidigare beräkning var 1 234 755 kr/år. Det innebär att hyran 
ökar med 222 525 kr/år 

Beslutsunderlag 
Hedemora bostäders skrivelse 29 juni 2022 
Hedemora bostäders budgetkalkyl 5 maj 2022 
Hedemora bostäders minnesanteckningar 31 maj 2022 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av informationen och 
föreslår omsorgsnämnden besluta att uppdra åt HEKO att bygga om 
lokalerna på Kraftgatan för HSR-enheten enligt bifogad budgetkalkyl. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 62 Dnr ON021-19   700 

Kontaktpolitiker, förtydligande av riktlinjer 
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämndens politiker ska hålla sig informerade om verksamheten och 
vara väl insatta i de olika verksamhetsområdenas generella arbetssätt och 
förutsättningar. 
Kontaktpolitikerfunktionen är tillsammans med bland annat nämndens 
systematiska kvalitetsarbete och internkontroll ett led i att ge 
nämndsledamöterna kunskap och insyn i omsorgsnämndens verksamhet. 
Tillägg av - Kontaktpolitiker medverkar inte i frågor som direkt gör ingrepp i 
verksamheten, dessa lämnas till cheferna att hantera. 

Beslutsunderlag 
Riktlinje för kontaktpolitiker 4 november 2021 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av information 
gällande riktlinje för kontaktpolitiker och lämnar ärendet vidare till 
omsorgsnämnden. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 63 Dnr ON485-20   730 

Riktlinjer vårdnadsöverflytt, revidering 
 
Sammanfattning 
Ändringarna är markerade i gult genom hela dokumentet. Riktlinjen är 
reviderad utifrån lagändring som trädde i kraft 2022-07-01. 
Överflyttning av vården enligt 6 kap. 8 § FB 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2 augusti 2022 
Riktlinjer vårdnadsöverflytt, revidering. 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott föreslår omsorgsnämnden att anta 
de reviderade riktlinjerna. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 64 Dnr ON279-22   049 

Tillfälligt stöd, försörjningsstöd 
 
Sammanfattning 
Barnfamiljer som har bostadsbidrag får ett tillfälligt tilläggsbidrag från och 
med juli 2022 till och med december 2022. Pengarna betalas ut automatiskt 
till barnfamiljer som har bostadsbidrag. Den enskilde behöver inte ansöka 
om pengarna. Tilläggsbidraget blir 25 procent av det belopp som den 
enskilde får i bostadsbidrag varje månad. Den enskilde behöver inte betala 
skatt på pengarna. Tilläggsbidraget kommer att motsvara 25 procent av det 
preliminära bostadsbidraget och kommer som mest att lämnas med 1 325 
kronor per månad och familj. Totalt 383 850 kronor fram till och med 
december för Hedemora kommuns omsorgsförvaltning 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2 augusti 2022 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av informationen och 
överlämnar ärendet till omsorgsnämnden för beslut. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 65 Dnr ON276-22   209 

Information avseende förfrågan om planering för nya 
äldreboendeplatser, Vinstragården 
 
Sammanfattning 
En plan har gjort för en eventuell ombyggnad av Vinstragården. 

Beslutsunderlag 
Lokalstrategs förslag 28 juli 2022 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av informationen 
avseende lokalstrategens förslag och lämnar ärendet vidare till 
omsorgsnämnden. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 66  

Förvaltningschef informerar 
 
Sammanfattning 
Covid-läget, bevakas utifrån personalsituationen, vid symtom ska personalen 
stanna hemma. Svårt att få in vikarier över hela verksamheten. 
Mycket kvalificerad övertid under sommaren. Smittläget ökar. 

Rekryteringar, en enhetschef i hemtjänsten har sagt upp sig, rekrytering 
pågår.  

Allt löper på enligt plan gällande kyla- ventilation på Norden. 

Ansökan kommer att göras för ett projekt, där pengar kan sökas från 
allmänna arvsfonden, för att få igång personer inrikes- och utrikesfödda 
personer som är arbetsföra och inte har en sysselsättning till egen 
försörjning. Projektet omfattar hela Hedemora kommun. Områden på förslag 
är städ och fönstertvätt.  

Avisering har gjorts om att 3 familjer från Ukraina kommer under hösten till 
Hedemora. 

Öppna jämförelser, en mätning gällande måltidsmiljö, efter kontroll har svar 
kommit in på att maten inte är god, upplevelsen av trevlig måltidsmiljö sänks 
i och med det. Gäller på alla boendena.  
Återkommande rapporter. En analys kommer att göras i 
omsorgsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 10 augusti 2022 

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

  

 

 



 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
14(14) 

Sammanträdesdatum 
2022-08-10 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 67  

Rapporter 
 
Sammanfattning 
Anette Granegärd (C) fick ta del av rapport att Rosen på Munkbohemmet 
snart är klar, personalutrymmet där har tagits bort. Kontroll kommer att 
göras av förvaltningschef. 

Anette Granegärd (C) En anhörig har ringt till Granen, fick inte prata med 
någon som kunde svenska. Det skapar oro för anhöriga om de inte kan få 
information. 

Anette Granegärd (C) Anhöriga på Munkbohemmet är förtvivlade gällande 
att personalen har tung arbetsbelastning, fler synpunkter har kommit in 
gällande detta. Information om vem som är tillförordnad chef har inte gått ut. 
Vid information och kontakt med tillförordnad chef har bemötandet varit 
bra. 

Kajsa-Lena Fagerström (S) har tidigare deltagit vid anhörigträff med 
demenssjuksköterska, har fått positiv respons efter det gällande 
korttidsverksamheten som har förbättrats på ett väldigt positiv sätt, både 
gällande boendemiljö och personalbemötande. Mycket ros till personalen. 

 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av rapporter. 
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