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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter 
 

Kajsa-Lena Fagerström (S) ordförande  
Anette Granegärd (C) 1:e vice ordförande  
Torgny Karlsson (S)  
Karin Perers (C)  
Staffan Nordström (V)  
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Lars Westlund (S)  
Ulf Carlsson (S)  
Jonas Carlgren (M)  
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Övriga närvarande  

Tjänstemän Marjo Savelius, förvaltningschef  
Anna Frisk Gustafsson, avdelningschef  
Anette Eriksson, ekonom § 202 
Jenny Vikström, ekonom § 202 
Madeleine Lindeberg, kvalitetsutvecklare § 211 
Rebecca Tellander, servicecenter § 212 
Mirjam Hed, socialsekreterare § 219 
Sara Pommer, enhetschef § 219 
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§ 201  

Fastställande av dagordning 
 
Sammanfattning 
Genomgång av dagordning. 

Punkt 9 enligt kallelsen utgår 
Punkt 12 enligt kallelsen utgår 
punkt 13 enligt kallelsen utgår, ersätts av en punkt från förvaltningschefen 

 
 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden fastställer dagordningen 
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§ 202 Dnr ON379-21   041 

Ekonomisk rapport 
 
Sammanfattning 
Omsorgsförvaltningen prognos 3 
Omsorgsförvaltningen redovisar efter tio månader ett överskott a 18,4 mkr 
och prognosticerar att delar av överskottet består året ut, 10,3 mkr. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens prognos 2022-01-01—2022-10-31 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av den ekonomiska prognosen under 
perioden 2022-01-01—2022-10-31. Uppdrar till omsorgsförvaltningen att 
arbeta med de negativa siffrorna. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 203 Dnr ON230-20   720 

Ej verkställda beslut, SoL och LSS 
 
Sammanfattning 
Ej verkställda beslut under perioden juli till september 2022. 
 
Kommunerna har enligt socialtjänstlagen 16 kap 6 f§, skyldighet att till 
inspektionen för vård och omsorg (IVO), rapportera in gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader från beslutsdatum, gäller även för LSS, rapporten 
ska även delges kommunernas revisorer och kommunfullmäktige. 
 
En förändring kommer att ske när nya socialtjänstlagen träder i kraft, 
rapporterna kommer då att ske två gånger per år. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens rapport för kvartal 3, 25 oktober 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av ej verkställda beslut 
för kvartal 3, 2022. Rapporten skickas till kommunfullmäktige och 
kommunrevisionen för kännedom. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevision 
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§ 204 Dnr ON057-22   013 

Månadsrapport, statistik 
 
Sammanfattning 
Månadsrapport och jämförelsetal för verkställighet och myndighetsutövning 
under oktober månad 2022 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens månadsrapport, oktober 2022 
Jämförelsetal oktober 2022 
Jämförelsetal oktober 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av månadsrapport, statistik för oktober 2022 
och tackar för rapporten.  

Omsorgsnämnden uppdrar till omsorgsförvaltningen att se över de negativa 
siffrorna. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 205 Dnr ON141-21   701 

Utvärdering Yrkesresan 
 
Sammanfattning 
Avstämning, muntlig rapport 
En nationell satsning, genom SKR, en kompetenshöjning för personalen. 
Startar i januari 2023 med barn- och ungdomsenhetens socialsekreterare. 
Yrkesresan ska pågå under några år för flera grupper av anställda. 
Kort informationsfilm finns på SKR.se 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 23 november 2022 
Tidsplanering för kompetensutveckling. 
Rapport 15 november 2022 

Omsorgsnämnden beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen och uppdrar till 
förvaltningen att lägga in Yrkesresan för uppföljning i den årliga 
ärendekalendern i juni och december månad 2023. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 206 Dnr ON248-21   701 

Regionalt HVB-hem 
 
Sammanfattning 
2021 beslutade 13 kommuner i Dalarna att ställa sig bakom en 
avsiktsförklaring om att starta ett gemensamt HVB-hem med inriktning 
missbruk och NPF- problematik.  
Förutsättningarna och inriktningen på satsningen förändrades december 2021 
då Region Dalarna förklarade intresse av att agera som gemensam huvudman 
för HVB-hemmet tillsammans med övriga kommuner. 
Ansvaret för personer med samsjuklighet vilar på två huvudmän. Med 
hänsyn till detta är Region Dalarna och de 13 kommunerna i Dalarna i 
projektet överens om att det finns ett behov av en ny samordnad organisation 
som tar hänsyn till att beroendet är en multidisciplinär problematik orsakad 
av biologiska, psykologiska och sociala faktorer. Region Dalarna och 
kommunerna är vidare överens om behovet av ett gemensamt regionalt 
HVB-hem som ska öka synergierna mellan de kommunala och regionala 
insatserna. 
Omsorgsnämnden beslutade den 23 juni 2021 att ställa sig bakom en 
avsiktsförklaring om att delta i fortsatt utredning av HVB-hem/stödboende. 

Beslutsunderlag 
Slutrapport Regionalt HVB-hem 
Förstudie Regionalt HVB-hem 
Verksamhetsbeskrivning Regionalt HVB-hem 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 12 oktober 2022 
Kompletterande information, tjänsteskrivelse 16 november 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar att ingå i en regional samverkan i form av ett 
regionalt HVB-hem enligt tjänsteskrivelsen.  
Förvaltningschef får i uppdrag att teckna och ingå samverkansavtal med 
värdkommunen, Borlänge kommun. 

 

Forts § 206 
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Forts § 206 

 

 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
Borlänge kommun 
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§ 207 Dnr ON446-22   012 

Fältassistenter, information, planering framtid 
 
Sammanfattning 
Avdelningschef informerar om planering tillsammans med 
bildningsförvaltningen gällande fältassistenter. 
Tjänsterna i omsorgsförvaltningen blir socialarbetare, ska innehålla bl.a. 
uppsökande verksamhet i öppna miljöer, behjälpliga i hemmen med att tex 
stötta upp vid frukost, en bred arbetsuppgift. Medlingsuppdrag ska ingå i 
tjänsten samt enklare brottsoffersamtal, brottsofferjour finns i länet.  
Anställda har en anmälningsskyldighet. 
De ska vara i tjänst under helger tillsammans med bildningsförvaltningen. 
En planering är gjord tillsammans med bildningsförvaltningen. 

Lägsta kompetens som socialpedagog, beteendevetare, rätt personer måste 
in, det finns idag 13 sökande till 2 två tjänster. 
Samverkansmöten tillsammans med ungdomspoliser. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 23 november 2022 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 16 november 2022  

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen och uppdrar till 
omsorgsförvaltningen att presentera en uppföljning till juni 2023. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 208 Dnr ON442-22   049 

Ersättning till enskild, hemtjänst 
 
Sammanfattning 
I samband med vårdarbete ramlade brukares TV i golvet, TV :n blir förstörd 
och obrukbar. Införskaffande av ny TV till en kostnad om 5000 kronor enligt 
kvitto. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 31 oktober 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beviljar ersättning till brukaren med 5000 kronor för 
inköp av ny TV. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 209 Dnr ON454-22   040 

Markiser till Munkbohemmet 
 
Sammanfattning 
Behov finns av att sätta upp markiser vid Munkbohemmet. 
Budget finns för att bekosta markiser, det kommer in statsbidrag för 
återredovisningar som är gjorda sedan tidigare. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 23 november 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar uppdra till omsorgsförvaltningen att köpa in 
markiser till Munkbohemmet. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 210  

Förvaltningschef tackar för tiden i Hedemora 
 
Sammanfattning 
Några återblickar och framåtblickar. 
 

Beslutsunderlag 
Bildspel samt muntlig information vid sammanträdet 23 november 2023 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden tackar förvaltningschef för en bra återblick av vad som 
hänt under 3 år. 

Förvaltningschefen tackar för tiden i Hedemora kommun. 
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§ 211 Dnr ON460-22   700 

Tema, kvalitetsledning 
 
Sammanfattning 
Presentation av kvalitetsutvecklare Madeleine Lindeberg. 
Systematiskt kvalitetsarbete - styrdokument och bl.a. riskbedömningar.  
Visning av kvalitetsledningssystem. 
Framtidsplanering. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 23 november 2023 
Power Point presentation. 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av tema kvalitetsledning och tackar för 
informationen och ett bra utfört arbete. 
Omsorgsnämnden uppdrar till förvaltningen att presentera en uppföljning i 
juni månad. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 212  

Information, servicecenter 
 
Sammanfattning 
Rebecca Tellander från servicecenter är inbjuden för att informera om 
servicecenter. 
Vägen in för alla som söker kontakt med Hedemora kommun. En väg in. 
4 Kommunvägledare finns på plats i servicecenter. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet den 23 november 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen avseende servicecenter och 
tackar för presentationen. 

Omsorgsnämnden önskar en återkoppling avseende uppföljning av hur det 
gått för servicecenter till april månads omsorgsnämnd. 

Återkoppling gällande styrning av servicecenter efter december månad då 
projektet löper ut, information till december månads sammanträde av Tf. 
förvaltningschef. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 213 Dnr ON445-22   700 

Förslag på tema till nämnd 2023 
 
Sammanfattning 
Vid omsorgsnämndens sammanträden kommer myndighet och verkställighet 
och presenterar sina verksamheter enligt planerat tema i ärendekalendern, 
detta för att omsorgsnämnden ska få en inblick i olika verksamhetsområden, 
vad som är aktuellt vid tillfället och mål framåt, en möjlighet att kunna följa 
upp verksamheterna. 
 
Förslag på olika Tema för 2023 presenteras. 

Beslutsunderlag 
Temaförslag från förvaltningen 27 oktober 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar godkänna temaförslag från omsorgsförvaltningen. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 214 Dnr ON033-19   049 

Avslutande av stiftelsen Maggie Andersson 
 
Sammanfattning 
För kännedom. Länsstyrelsen beslutar om avregistrering av Stiftelsen 
Maggie Anderssons ungdomsfond. 
 

Beslutsunderlag 
Beslut från Länsstyrelsen 10 oktober 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av Länsstyrelsens beslut gällande avslutande 
av stiftelsen Maggie Anderssons ungdomsfond. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 215 Dnr ON457-22   049 

För kännedom, ersättningsnivåer för familjehem 
 
Sammanfattning 
SKR:s rekommendationer om ersättning till familjehem för barn och unga 
uppdateras från och med 1 januari 2023. Bland annat höjs arvodesnivåerna.  
SKR har sett över sina rekommendationer till kommuner om ersättningar och 
villkor vid familjehemsvård för barn, unga och vuxna, 
vårdnadsöverflyttningar med mera med syfte att göra det enklare för 
kommuner att rekrytera lämpliga familjehem. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från SKR om nya rekommendationer. 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av SKR:s rekommendationer om ersättning 
till familjehem för barn och unga. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 216 Dnr ON458-22   709 

Redovisning av HME, övergripande 
 
Sammanfattning 
Resultatet i rapporten är uppdelat i olika frågeområden: 
• Motivation 
• Ledarskap 
• Styrning 
• Värdegrund 
• Övergripande 
• Arbetsmiljö 
• Rekommendation (eNPS) 

Först i rapporten presenteras resultatet för Hållbart Medarbetarengagemang 
(HME). HME består av nio påståenden inom Motivation, Ledarskap och 
Styrning och är framtagna av SKR (Sveriges kommuner och Regioner) med 
syfte att mäta arbetsplatsens medarbetarengagemang men även skapa 
analysunderlag att jämföra mot andra kommuner. 

Beslutsunderlag 
Rapport, redovisning Övergripande HME 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av presentationen av redovisning av 
omsorgsförvaltningens övergripande HME undersökning 2022. 

Omsorgsnämnden uppdrar till förvaltningen att redovisa chefsnivån till mars 
månads sammanträde 2023. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 217 Dnr ON309-22   001 

Äldresamordnare, beslut från KSAU 
 
Sammanfattning 
KSAU har tagit upp omsorgsnämndens äskande för införande av en 
äldresamordnare. 
Omsorgsnämnden beslutade den 21 september 2022 att till kommunfullmäktige 
äska om ett tilläggsbelopp motsvarande 600 tkr för införandet av en ny tjänst 
som äldresamordnare 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens äskande om medel för införandet av en ny tjänst som 
äldresamordnare ska ingå i arbetet med framtagandet av förslag till mål och 
budget 2023. 

Beslutsunderlag 
Protokoll KSAU § 100 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 3 november 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar att införandet av äldresamordning inte kan realiseras 
under 2023 då det saknas ekonomiska förutsättningar.  

Omsorgsnämnden beslutar att diskutera införandet av äldresamordning inom 
ramen för 2024 års budgetarbete. 

 

Anette Granegärd (C) deltar inte i beslutet 
Karin Perers (C) deltar inte i beslutet 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
Kommunstyrelsen 
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§ 218 Dnr ON426-22   778 

Information, Lex Sarah 
 
Sammanfattning 
En händelse på korttidsboende Vinstragården anmäls av 
omsorgsförvaltningen till Inspektionen för vård och omsorg. 
Omsorgsförvaltningen ska fortsätta arbeta med vad som gäller avseende 
begränsningsåtgärder. 
En planering görs av enhetschef och avdelningschef 

Beslutsunderlag 
Anmälan och utredning skickad till IVO 24 oktober 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen gällande Lex Sarah 
anmälan. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 219  

Utpekat ärende 
 
Sammanfattning 
Mirjam Hed, socialsekreterare, presenterar utpekat ärende. 
Ett ärende gällande kontaktperson 
Beviljades insatsen. 
Grund, isolering, svårt att ta sig ut. 
Beslut togs av enhetschef. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 23 november 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av utpekat ärende och tackar för 
informationen. 

Utpekat ärende till december, kammarrättens dom gällande ersättningar 
sjukersättningar. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 220 Dnr ON410-19   006 

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

Beslutsunderlag 
Ärendeuppföljningslista, reviderad 19 oktober 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har gått igenom ärendeuppföljningslistan. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 221  

Förvaltningschef informerar 
 
Sammanfattning 
Hedemora bostäder aviserar om en hyresökning med 6% 
Hyresökning på Vinstragården med 10%  

Fjärrvärmen höjs 4 % Vatten och avlopp 5% 

Elnätskostnad ökar med 11 % 

Skatteintäkter 2023, en ramjustering för nämnden på grund av 
befolkningsprognosen, med ca 5 mkr 
Generella statsbidrag, att ha koll på vilka statsbidrag som kommer in och om 
de är riktade mot omsorgen. 
2024 kommer inga statsbidrag direktaviserade till omsorgen. Kommer att stå 
på runt minus 8 mkr då. SKR använder ordet stålbad. Ett år i taget 
 
Covid läget, ingen påverkan i verksamheterna. 

Kommun fest, 60 personer från förvaltningen har anmält sig. 

Undersköterskeutbildning kommer att starta nästa år. 

26 och 27 januari preliminärbokning, nya nämnden, för genomgång och 
förvaltningsinformation. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 23 november 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av information från förvaltningschef. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 222  

Rapporter 
 
Sammanfattning 
 
Kontaktpolitikerbesök har gjorts vid Norrbygatans gruppbostad 

FINSAM ägardialog, information gällande arbetsmarknadsfronten, stor 
utflyttning från länet avseende utlandsfödda, oro kring arbetsmarknaden. 
Söker ESF pengar, Dalarna, Värmland och Skaraborgs län. 
 
Anna Frisk Gustafsson bjuder in  

Beslutsunderlag  
Muntlig information vid sammanträdet 23 november 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av rapporter. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 

 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
28(31) 

Sammanträdesdatum 
2022-11-23 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 223  

Delgivningar 
 
Sammanfattning 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-10-13, mål nr 5794–21, assistansersättning, 
överklagande avslås 
Kammarrätten i Sundsvall, 2022-10-18, mål nr 318–22, ekonomiskt stöd till 
skälig kostnad för personlig assistans, domen fastställer omsorgsnämndens 
beslut om avslag. 
Kammarrätten i Sundsvall, 2022-10-18, mål nr 317–22, ekonomiskt stöd till 
skälig kostnad för personlig assistans, domen fastställer omsorgsnämndens 
beslut om avslag. 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-10-14, mål nr 2850-22, ekonomiskt bistånd, 
överklagandet avslås 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-10-25, mål nr 3694-22, beredande av LVU, 
domen gäller omedelbart. 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-10-20, mål nr 3065-22, ekonomiskt bistånd, 
överklagandet avslås 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-10-21, mål nr 3631-22, ekonomiskt bistånd, 
överklagandet avslås 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-10-25, mål nr 2037-22, ekonomiskt bistånd, 
överklagandet avslås 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-10-28, mål nr 1579-22, ekonomiskt bistånd, 
överklagandet avslås 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-10-31, mål nr 3627-22, ekonomiskt bistånd, 
överklagandet avslås 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-11-09, mål nr 3699-22, beredande av LVU, 
domen gäller omedelbart 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-11-09, mål nr 4034-22, beredande av LVU, 
domen gäller omedelbart 

 
Utskickade 

1. Beslut tagna på delegation under oktober månad av avdelningschef 
och enhetschef 

Forts § 223 
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Forts § 223 

2. Arbetsmiljöverket, underrättelse om föreläggande till Hedemora 
kommun 

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

4. Region Dalarna Utskrivningsklara från slutenvården 

5. Gemensam värdegrund KRAM 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av delgivningar. 
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§ 224  

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

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

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

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

D) Delgivning av förvaltningschef 
Uppdragsavtal, konsult familjerätt from 2023-01-01 Dnr ON421-22   
050 
Uppdragsavtal, konsult BoU 2022-12-23 from Dnr ON461-22   050 

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

F) Delgivning av enhetschef 
Skickas med utskick, delgivning per mejl 

G) Delgivning av ordförandebeslut 
Beslut om omedelbart omhändertagande BoU 2022-09-01 
Beslut om omedelbart omhändertagande BoU 2022-09-01 
Beslut om omedelbart omhändertagande BoU 2022-09-01 
Beslut placering i jourhem BoU 2022-09-01 
Beslut placering i jourhem BoU 2022-09-01 
Beslut placering i jourhem BoU 2022-09-01 
Beslut Hemlighållande av vistelseort BoU 2022-09-06 
Beslut Hemlighållande av vistelseort BoU 2022-09-06 
Beslut Hemlighållande av vistelseort BoU 2022-09-06 
Beslut begränsat umgänge BoU 2022-09-21 
Beslut begränsat umgänge BoU 2022-09-21 
Beslut begränsat umgänge BoU 2022-09-21 
Beslut placering i familjehem BoU 2022-10-04 
Beslut placering i familjehem BoU 2022-10-04 

Forts § 224 
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Forts § 224 

Beslut placering i familjehem BoU 2022-10-04 
Beslut om placering enligt LVU, BoU 2022-09-10 
Beslut placering i tillfälligt jourhem BoU 2022-09-23 
Beslut om omedelbart omhändertagande BoU 2022-09-23 
Beslut omplacering i HVB BoU 2022-09-26 
Beslut om placering vid institution, vuxenenheten 2022-10-27 

 
 

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