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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter 
 

Kajsa-Lena Fagerström (S) 
Anette Granegärd (C) 1:e vice ordförande  
Britt-Inger Remning (M) 2:e vice ordförande  
Torgny Karlsson (S)  
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§ 75  

Fastställande av dagordning 
 
Sammanfattning 
Genomgång av dagordning. 
 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott fastställer dagordningen. 
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§ 76 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 15 september 2022 
Befintlig budget 2023 jmf 2022 
Budget 2023 VF-kommentarer 
Budget 2023 VF-lista 
Investeringsplaner 2023, 2024, 2025 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av rapport gällande 
budget 2023. 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott föreslår omsorgsnämnden att anta 
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. 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott föreslår omsorgsnämnden att anta 
förvaltningens förslag till investeringsbudget för verksamhetsåret 2023. 
 

Britt-Inger Remning (M) deltar inte i beslutet. 
Inga-Britt Johansson (KL) deltar inte i beslutet. 
Forts § 76 
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Forts § 76 

  

 

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 77 Dnr ON378-22   209 

Hyressättning LSS särskilt boende 
 
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 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott lämnar ärende vidare till 
omsorgsnämnden för beslut. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 78 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 

 

Britt-Inger Remning (M) yrkar bifall till beslutet. 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott föreslår omsorgsnämnden besluta 
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. 
 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 79 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 verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott föreslår omsorgsnämnden besluta 
att förlänga det gemensamma arbetet under 2024 gällande finansiering av 
kunskapsstyrning i socialtjänsten. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 80 Dnr ON326-19   003 

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

Beslutsunderlag 
KF § 128 beslut om ledamot till omsorgsnämnd 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott väljer ersättande ledamot efter 
Tamara Zuljevic (M) i omsorgsnämndens verkställighetsutskott, Åsa 
Ljungqvist (M). 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott föreslår att omsorgsnämnden väljer 
Åsa Ljungqvist (M) som ersättande ledamot i omsorgsnämndens 
verkställighetsutskott fram till 31 december 2022. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 81 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 ON, ONMU, ONVU 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av förslag till 
kalendarium 2023 och lämnar vidare till omsorgsnämnden för beslut. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 82  

Förvaltningschef informerar 
 
Sammanfattning 
Covid-läget grönt läge från alla utom Munkbohemmet, skyddsutrustning 
finns i verksamheten. 
Höga kostnader för kvalificerad övertid.  
Smittskydd rekommenderar inga tester för personer under 65 år i LSS. 
Tester görs med bland annat med antigentester. 
Den 5:e sprutan har getts i verksamheterna till de äldre. 

Arbetsförmedlingen, oro att de skulle kliva ur samverkan. Ingen resurs ska 
tas bort. Ett lokalt samverkansavtal mellan kommunerna ska göras, ett 
förslag tas fram till november-december. 
FINSAM har tagit in en gästföreläsare, Peter Möller. Tips och idéer 
Marjo gör en omvärldsgranskning. 

2021 gjordes en satsning för arbetskläder och skor inom SÄBO och 
hemtjänst, det finns ett önskemål i år om arbetsskor till LSS verksamheten. 
Skrivelse kommer till omsorgsnämnden. 

Enhetschefer, ansträngt läge, mycket personal- och rekryteringsfrågor. En 
prioriteringsordning har gjorts, en bruttolista, allt annat får vi avvakta med. 

HR enheten: VINLAS, in konvertering, systemet har varit nedsläckt under 
många månader, en utveckling behövs. 
HR behöver vara mera aktiva i flera frågor. Introduktion av chef- och 
ledarskap, stödmaterial till ex anpassade medarbetarsamtal, stödet behöver 
utvecklas. 

Avdelningscheferna ska vara mer närvarande ute i verksamheten. 

HME undersökningen är ute nu. 

IVO kommer den 14 oktober för en inspektion, HSR sjuksköterskornas 
dokumentation. 

Resursen, bokas upp där de behövs - flexibilitet ger extra betalning, 
lönenivåer, extra betalningar bör avvecklas, en struktur som gäller hela 
kommunen behövs. 
 
Forts § 82 
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Forts § 82 

Hemtjänst, fokus, mätning av kontinuitet och effektivitet. Dessa mått mäts 
och följs upp. Carina kommer till omsorgsnämnden och berättar. 

Ungdomens hus, information till hela nämnden efterfrågas. Marjo har ställt 
frågan till Niklas Nordahl 

Kostnadsökning, 900 tusen i extra kostnader för bränsle HVO 100 till 
bilarna. Marjo tar upp frågan på kommunledningsgruppen 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 5 oktober 2022 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av förvaltningschefs 
information. 
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§ 83  

Rapporter 
 
Sammanfattning 
Utpekat ärende till omsorgsnämnden ett avslag och en beviljad 
korttidsvistelse. 

Fråga gällande drogtest, test kan inte tvingas fram, det kan erbjudas. 
 

Beslutsunderlag 
Muntliga rapporter vid sammanträdet 5 oktober 2022 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av rapporter. 
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