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§ 84  

Fastställande av dagordning 
 
Sammanfattning 
Genomgång av dagordning. 
 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott fastställer dagordningen. 
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§ 85 Dnr ON141-21   701 

Utvärdering Yrkesresan 
 
Sammanfattning 
Avstämning, muntlig rapport 
En nationell satsning, gm SKR, en kompetenshöjning för personalen. 
Har startats med barn- och ungdomsenhetens socialsekreterare. 
Yrkesresan ska pågå under några år för flera grupper av anställda. 
Reaktionerna från socialsekreterarna är att de är väldigt nöjda. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 9 november 2022 
Tidsplanering för kompetensutveckling. 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av information och 
föreslår att Yrkesresan läggs in i återkoppling i den årliga ärendekalendern i 
juni och december 2023. 
 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 

 

 



 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
6(16) 

Sammanträdesdatum 
2022-11-09 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 86 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. 
När utredningen är klar tar omsorgsnämnden beslut om att delta eller inte. 

Beslutsunderlag 
Slutrapport Regionalt HVB-hem 
Förstudie Regionalt HVB-hem 
Verksamhetsbeskrivning Regionalt HVB-hem 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 12 oktober 2022 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott lämnar ärendet vidare till 
Omsorgsnämnden utan eget förslag och föreslår att förvaltningen tar fram ett 
ekonomiskt underlag samt mer information gällande utredningen avseende 
samsjuklighet.  
  

Forts § 86 
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Forts § 86 

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 

 

 

 

 



 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
8(16) 

Sammanträdesdatum 
2022-11-09 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 87 Dnr ON012-19   720 

Gussarvsgårdens samlingslokal 
 
Sammanfattning 
Erik Kristiansson, Hedemorabostäder, är inbjuden att informera om 
pågående planering.  
Upphandlingen för det tänkta projektet slutade på 8,5 mkr. Det har avslutats. 
Hedemorabostäder har tagit fram en ny ritning på 135 kvm yta. 
Genomgång av förslaget sker idag av Hedemorabostäder tillsammans med 
avdelningschef för äldreomsorgen. Tidigare stora lokalen byggs eventuellt 
om till seniorbostäder. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 9 november 2022 
Underskriven avsiktsförklaring 9 maj 2019 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av informationen och 
uppdrar till omsorgsförvaltningen att tillsammans med Hedemorabostäder ta 
fram ett underlag för nuvarande förslag och att se över liggande 
avsiktsförklaring, återrapporteras till omsorgsnämnden i november. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 88  

Markiser 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 9 november 2022 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av informationen och 
föreslår omsorgsnämnden att uppdra till omsorgsförvaltningen att köpa in 
markiser till Munkbohemmet. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 89 Dnr ON426-22   778 

Lex Sarah, information 
 
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 verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av information 
gällande Lex Sarah anmälan. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 90 Dnr ON445-22   700 

Temanämnd 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 verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott föreslår omsorgsnämnden att 
godkänna temaförslag från omsorgsförvaltningen. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 91 Dnr ON447-22   001 

Förslag, en fjärde avdelning 
 
Sammanfattning 
Förslag att omsorgsförvaltningen indelas i fyra avdelningar:  

- Individ och familjeomsorg: All myndighetsutövning, öppenvård och 
arbetsmarknadsenhet 

- Äldreomsorg: Särskilda boenden och hemtjänst 

- Funktionshinder: Alla boendetyper enligt LSS, daglig verksamhet 
och personlig assistans 

- Hälso- och sjukvård: HSR-enheten, korttidsverksamhet och Trygg 
hemgång 

En ny avdelning ska då förslagsvis ledas av avdelningschef och två 
enhetschefer samt en biträdande enhetschef. Detta förslag innebär en 
förändring där en nuvarande biträdande enhetschefstjänst tas bort och ersätts 
av en enhetscheftjänst och en ny avdelningschef rekryteras. Kostnadsmässig 
innebär detta inte något behov av förstärkt budget för verksamhetsåret 2023. 
Inför verksamhetsåren därefter ska budget för ny organisation beaktas inom 
ramen för budgetdiskussionen. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2 november 2022 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott återremitterar ärendet till 
omsorgsförvaltningen för att få ett förtydligande. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 92 Dnr ON446-22   012 

Fältassistenter, information planering framåt 
 
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 9 november 2022 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av informationen och 
önskar en uppföljning till juni 2023, lämnar ärendet vidare till 
omsorgsnämnden. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 93 Dnr ON309-22   001 

KSAU protokoll, äldresamordnare 
 
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 
 
Arbetsutskottets 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 verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott lämnar ärendet till 
omsorgsnämnden utan eget beslut.  
  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 94  

Förvaltningschef informerar 
 
Sammanfattning 
Covid – rapporterar ett gult läge i hemtjänst och bemanning. 
 
Kommunens alla medarbetare erbjuds kostnadsfri influensavaccin from 7/11. 
 
AME, det pågår intervjuer för tjänsten enhetschef. 
 
Återhämtningsbonus, utbildning för det egna ledarskapet. KC-Group, håller 
utbildning för enhetschefer.  
Det har blivit ett obehagligt klimat i utbildningen mellan kollegorna, en 
förfrågan har gjorts till enhetscheferna och det har inte blivit något positivt 
resultat. Nedsättande kommentarer om kommunens värdegrund, KRAM 
 
HME Preventenkäten, 66 % av enhetscheferna inom äldreomsorgen kan 
tänka sig att avsluta sin anställning, kan inte rekommendera Hedemora 
kommun vidare, minus på bl.a. trivsel, återhämtning, ledarskap. HME 
enkäten kommer att redovisas till omsorgsnämnden. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 9 november 2022 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av förvaltningschefs 
information. 
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§ 95  

Rapporter 
 
Sammanfattning 
Britt-Inger Remning (M) Delegationsordningen, missbrukas den kan 
delegationen dras in, hur hanteras frågor av omsorgsnämnden? 
Omsorgsnämnden kan återkalla ett beslut som tagits på fel grunder. 
Internkontrollplanen ska redovisa vad om något inträffat. 

Kajsa-Lena Fagerström (S) På fredag 11 november, en ägardialog i 
FINSAM, gällande arbetsförmedlingens roll, bättre dialoger. Kommunens 
ledning och politiker deltar. 
 

Beslutsunderlag 
Muntliga rapporter vid sammanträdet 9 november 2022 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av rapporter. 
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