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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter 
 

Kajsa-Lena Fagerström (S) ordförande 
Anette Granegärd (C) 1:e vice ordförande  
Britt-Inger Remning (M) 2:e vice ordförande  
Viveka Morelius (S)  
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Övriga närvarande  

Ersättare 
 

Inger Hjort (S)  
Christina Liljekvist (S)  
Helena Källberg (S)  
Birgitta Spjut (C)  
Solbritt Andersson (V)  
Joakim Svedlund (KL)  
 
 

Tjänstemän Marjo Savelius, förvaltningschef  
Anette Eriksson, ekonom § 27 
Eva Back, ekonom § 27 
Erik Kristiansson, VD Hedemora bostäder § 28 
Lise-Lotte Sörensen, Fastighetschef HB § 28  
Sofia Herre, lokalstrateg § 28 
Carina Lundgren, avdelningschef § 34 
Anna Frisk Gustafsson, avdelningschef §§ 43–45 
Lena Wilstrand, avdelningschef §§ 49–50 
 
Ingela Sätterström, nämndsekreterare  
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§ 26  

Fastställande av dagordning 
 
Sammanfattning 
Presentation av alla ledamöter i omsorgsnämnden. 
Genomgång av dagordning 
 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden fastställer dagordningen. 
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§ 27 Dnr ON107-20   040 

Årsbokslut 2020 
 
Sammanfattning 
Omsorgsnämnden påvisar ett positivt årsbokslut på motsvarande 4 200 tkr. 
Effekterna av statligt stöd med anledning av pandemin har påverkat utfallet 
på ett positiv sett. Vidare har förvaltningens enheter arbetat aktivt med 
budget genom analyser av månadsutfallet.  
Året har präglats av den pågående pandemin. Ingen större smitta har inträffat 
inom boendena eller inom hemtjänsten.  
Måluppfyllelsen redovisas genom nyckeltal: 16 stycken. Flera av nyckeltalen 
saknar färskt utfall och förvaltningens egen statistik har nyanserat om 
aktiviteterna gett resultat. Vidare ses förbättringar i jämförelser med riket 
och dalarnas kommuner, även om målredovisningen noteras som ej uppfylld.  
Kvalitetsarbete har haft en hög prioritet och målsättningen med att ha ett 
integrerat och öppet ledningssystem för kvalitet ligger kvar.  
Lärdomar och fortsatt planering för utvecklingsfrågor är framtagna. 
 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens årsbokslut 17 februari 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar godkänna årsbokslutet och överlämnar det till 
kommunstyrelsen.  
Omsorgsnämnden noterar att det är några områden att arbeta vidare med 
under 2021, barn- och ungdom, försörjningsstöd och placeringar vid 
vuxenenheten. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
Kommunstyrelsen 
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§ 28 Dnr ON062-21   012 

Hedemora bostäder, framtidsplanering boenden 
 
Sammanfattning 
Erik Kristiansson, Lise-Lotte Sörensen och Sofia Herre informerar om 
planering för äldreboende, med olika alternativ och möjligheter. 
Ser över de möjligheter som finns, går det att använda de byggnader som 
finns på ett annat sätt. Olika förslag är framtagna som det ska arbetas vidare 
med. Inriktningsprogram, framtidstankar. 

Beslutsunderlag 
Hedemorabostäders arbetsmaterial, Powerpoint, ”SBO vilka alternativ finns” 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av presentationen av Hedemorabostäders 
äldreboendeplan 2040. 
Omsorgsnämnden ger omsorgsförvaltningens förvaltningschef i uppdrag att 
göra en utredning för eventuellt inköp av Yrkesvägen. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 29 Dnr ON342-20   049 

Mål och fokusarbete 2021 
 
Sammanfattning 
Inför 2021 har de kommunövergripande målen reviderats.  
Det finns numera 5 övergripande mål. Till dessa mål finns det sedan flera 
indikatorer (nyckeltal) som tillsammans mäter måluppfyllnaden.  
Varje enhet ska skapa minst en aktivitet per mål. För att tydliggöra vad varje 
mål betyder har omsorgsförvaltningen tagit fram en strategi kopplad till varje 
mål. Utöver detta kommer omsorgsförvaltningen också ha tre gemensamma 
aktiviteter under 2021. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens mål och fokusarbete 2021 1 februari 2021 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut 10 februari 2021  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av 
omsorgsförvaltningens mål och fokusarbete 2021 och utökar med 
fokusområde gällande teknikutveckling. 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av mål och fokusarbete och beslutar utöka 
enligt verkställighetsutskottets förslag gällande utökat fokusområde med 
teknikutveckling. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 30 Dnr ON286-20   013 

Månadsstatistik, jämförelsetal 
 
Sammanfattning 
Månadsrapportering över omsorgsförvaltningen kostnader och verkställighet 
för perioden januari 2021. 

Beslutsunderlag 
Månadsrapport kostnader januari 2021 
Månadsrapport verkställighet januari 2021  
Jämförelsetal försörjningsstöd januari 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av månadsstatistiken. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 31 Dnr ON447-19   003 

Internkontroll 2020 
 
Sammanfattning 
Omsorgsnämnden antog sex internkontrollpunkter för verksamhetsåret 2020 

1. avtalstrohet 
2.  rättssäker dokumentation  
3. avvikelsehantering  
4. delegationsbeslut  
5. förvaltningens medarbetare har kunskap om nämndens mål, sin roll 

och sitt uppdrag  
6. egenkontrolluppföljning av barn- och ungdomsenheten 

Förvaltningen har genomfört kontroller enligt nämndens direktiv. 
Granskningar gällande rättssäker dokumentation har dessutom genomförts 
och rapporterats till nämnd oftare än beslutat utifrån nämndens krav på 
kvalitetsförbättringar. 

Konkurrensverket har ett pågående ärende sedan 2019 gällande avtalstrohet i 
omsorgsförvaltningen 

Status och bedömning 
Varje internkontrollpunkt ska bedömas enligt skalan: 1: OK, 2: försumbar 
avvikelse, 3. kännbar avvikelse och 4: allvarlig avvikelse.  

I de fall status bedöms vara kännbar eller allvarlig ska åtgärder redovisas. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 20 januari 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämndens beslutar att godkänna rapporteringen och åtgärdsplaner 
avseende internkontroll för verksamhetsåret 2020. 

  

Forts. § 31 
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Forts. § 31 

Utdrag till 
Kommunstyrelsen 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 32 Dnr ON230-20   720 

Redovisning, ej verkställda beslut SoL och LSS 
 
Sammanfattning 
Kommunerna har från den 1 juli 2006 genom en ändring i socialtjänstlagen 
16 kap 6 f§, skyldighet att till inspektionen för vård och omsorg (IVO), 
kommunernas revisorer och kommunfullmäktige rapportera in gynnande 
beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Sedan den 1 
juli 2008 gäller även dessa regler för LSS. 
Beslut som ska rapporteras är följande: 

• samtliga gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader 
från dagen för respektive beslut  

• samtliga gynnande beslut där verkställighet inte har skett på nytt 
inom tre månader efter det att verkställigheten avbrutits. 
Vidare ska rapporteras: 

• verkställighet av ett gynnande beslut som tidigare har rapporterats 
som ej verkställt. 
Rapportering ska ske även i de fall det inte finns några ej verkställda 
beslut 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens redovisning 22 januari 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar godkänna redovisningen av ej verkställda beslut 
för kvartal 4, 2020. 
Redovisningen skickas till kommunfullmäktige och kommunrevisionen för 
kännedom. 

  

Forts. § 32 
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Forts. § 32 

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 
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§ 33 Dnr ON044-21   730 

Växelvistelse, ändring av befintliga riktlinjer 
 
Sammanfattning 
I avvaktan på beslut om riktlinjer för biståndshandläggning föreslår 
förvaltningen att nämnden beslutar att klargöra att möjlighet till utökad 
växelvård ska gälla i avvaktan på nya riktlinjer som ska presenteras i mars. 
 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2 februari 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar att ge omsorgsförvaltningen i uppdrag att besluta 
om utökad växelvård i avvaktan på att riktlinjen avseende 
biståndsbedömning är klar. 
 

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

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 34 Dnr ON025-21   114 

Information polisärende HSR 
 
Sammanfattning 
Stöld av narkotikaklassat läkemedel. 

Utökade stickkontroller görs dagligen gällande loggar efter händelsen. 
Ytterligare ett läkemedelsskåp med inloggning sätts in i läkemedelsrummet. 

Spontana drogkontroller införs på personalen. 

Beslutsunderlag 
Polisanmälan av ärende 20 januari 2021 
Avdelningschef informerar vid sammanträdet 24 februari 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 35 Dnr ON104-20   103 

Valärende, Välfärdsrådet 
 
Sammanfattning 
Val av ledamot och en ersättare ska göras till Välfärdsrådet 
30 § Välfärdsrådet utgör ett politiskt samverkansorgan på övergripande 
regional nivå mellan Region Dalarna och länets kommuner. Denna 
samverkan omfattar kommunernas omsorgsverksamhet, kommunernas och 
regionens hälso- och sjukvård, vissa gemensamma utvecklingsinsatser samt 
förslag till överenskommelser inom området. Rådet består av samtliga 
kommuners ordförande i socialnämnd/ omsorgsnämnd samt hälso-och 
sjukvårdsnämndens presidium. Välfärdsrådet ska i sina respektive 
organisationer ta initiativ till de politiska insatser som rådets 
kunskapsinhämtning föranleder.  
31 § Välfärdsrådet ska följa utvecklingen av omsorg och hälso- och sjukvård 
inom länet. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt folkhälsofrågor processer 
som involverar såväl olika delar av Region Dalarnas hälso- och sjukvård 
som kommunala och privata vårdgivare. Välfärdsrådet ska också stimulera 
utvecklingen av patientråd eller motsvarande brukarråd för att öka 
patienternas inflytande 

Beslutsunderlag 
Omsorgsnämndens beslut § 44, 11 mars 2020 
Region Dalarnas mejl gällande representanter till välfärdsrådet 26 augusti 
2019 
Instruktion Välfärdsrådet Dalarna, ikraftträdande 1 april 2021 
Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsnämnden 19 januari 2021 gällande 
instruktion för Välfärdsrådet. 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämndens beslutar utse Kajsa-Lena Fagerström (S) som ordinarie 
ledamot i välfärdsrådet. 

Omsorgsnämndens beslutar utse Britt-Inger Remning (M) som ersättare i 
välfärdsrådet. 

  

Forts. § 35 
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Forts. § 35 

Utdrag till 
Välfärdsrådet 
Kommunstyrelsen 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 36 Dnr ON326-19   003 

Avsägning av uppdrag 
 
Sammanfattning 
Viveka Morelius avsäger sig uppdraget som ordförande i omsorgsnämndens 
verkställighetsutskott att gälla från 2021-02-24 

Beslutsunderlag 
Skriftlig uppsägning av uppdrag inkom 18 februari 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar bevilja Viveka Morelius (S) befrielse från 
uppdrag som ordförande för omsorgsnämndens verkställighetsutskott.
  

Utdrag till 
Kommunstyrelsen 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 37 Dnr ON326-19   003 

Val av ny ordförande till omsorgsnämndens 
verkställighetsutskott 
 
Sammanfattning 
Val av ny ordförande i omsorgsnämndens verkställighetsutskott efter Viveka 
Morelius (S) 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar utse Kajsa-Lena Fagerström (S) som ordförande i 
omsorgsnämndens verkställighetsutskott. 

 

  

Utdrag till 
Kommunstyrelsen 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 38 Dnr ON326-19   003 

Val av ordförande och 1:e vice ordförande till 
omsorgsnämndens myndighetsutskott 
 
Sammanfattning 
Val av ordförande och vice ordförande till myndighetsutskottet 
 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar utse Anette Granegärd (C) till ordförande i 
omsorgsnämndens myndighetsutskott. 

Omsorgsnämnden beslutar utse Kajsa-Lena Fagerström (S) till 1:e vice 
ordförande i omsorgsnämndens myndighetsutskott. 

  

Utdrag till 
Kommunstyrelsen 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 39 Dnr ON326-19   003 

Förändring i omsorgsnämndens reglemente 
 
Sammanfattning 
Omsorgsnämnden föreslår ändring i omsorgsnämndens arbetsformer §§ 13 
och 14 avseende reglementet.  

§ 13  

Omsorgsnämnden ändras från sju (7) ledamöter till elva (11) ledamöter och 
från sju (7) ersättare till elva (11) ersättare 

§ 14  

Förändring av antalet ledamöter i verkställighetsutskottet, från tre (3) till fem 
(5) ledamöter och från tre (3) till fem (5) ersättare. 

Myndighetsutskottet, för individärenden, kvarstår oförändrat med tre (3) 
ledamöter och tre (3) ersättare 

Beslutsunderlag 
Omsorgsnämndens reglemente 8 juli 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta om 
förändring av arbetsformer §§ 13 och 14 i reglementet gällande antalet 
ledamöter och ersättare i omsorgsnämnden och i omsorgsnämndens 
verkställighetsutskott. 

  

Utdrag till 
Kommunstyrelsen 
Omsorgsförvaltningen 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
22(42) 

Sammanträdesdatum 
2021-02-24 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 40 Dnr ON326-19   003 

Val av ledamot i hjälpmedelsnämnden och som 
ersättare i gemensam nämnd för språktolkförmedling 
 
Sammanfattning 
En ny ledamot i hjälpmedelsnämnden och ny ersättare i gemensam nämnd 
för språktolkförmedling behöver utses då tidigare ordförare Ulf Hansson (S) 
fått andra uppdrag i kommunen.  
 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar den 24 februari 2021 att föreslå 
kommunfullmäktige besluta om att:  

Utse Kajsa-Lena Fagerström (S) till ny ersättare i gemensam nämnd för 
språktolkförmedling för tiden fram till den 31 december 2022.  
 
Utse Kajsa-Lena Fagerström (S) till ny ledamot i hjälpmedelsnämnden för 
tiden fram till den 31 december 2022. 

  

Utdrag till 
Kommunstyrelsen 
Omsorgsförvaltningen 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
23(42) 

Sammanträdesdatum 
2021-02-24 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 41 Dnr ON326-19   003 

Val av ny ordförande till KPR 
 
Sammanfattning 
Tidigare ordförande, Ulf Hansson (S), har avslutat sitt uppdrag som 
ordförande i kommunala pensionärsrådet. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsnämndens reglemente 8 juli 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar utse Kajsa-Lena Fagerström (S) som ny 
ordförande i Kommunala pensionärsrådet. 

  

Utdrag till 
Kommunala pensionärsrådet 
Omsorgsförvaltningen 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
24(42) 

Sammanträdesdatum 
2021-02-24 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 42 Dnr ON296-20   002 

Revidering av delegationsordning 
 
Sammanfattning 
Ändring av delegationsordning punkt 18.24 från myndighetsutskott till 
avdelningschef, gällande polisanmälan. Ändring av sekretess till 10 kap. 
OSL. 
Borttagande av punkt 18.45 tas bort. 

Punkt 18.21 ändras från myndighetsutskott till omsorgsnämndens 
verkställighetsutskott samt tillägg av arbetsmiljöverket (AMV) 7 kap § 3 
AML. Delegat omsorgsnämndens verkställighetsutskott i första hand eller 
förvaltningschef om sammanträdet inte sker innan sista svarsdatum. 

Tillägg av punkter gällande GDPR under ny punkt 21 med underpunkter. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 13 januari 2021 
Omsorgsförvaltningens dokument med ändringar 2 februari 2021 
Utkast till delegationsordningen gällande GDPR 1 februari 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar om     
 - ändring av delegat i polisanmälan och ändring av sekretesspunkt, punkt 
18.24.  
- borttagande av punkt 18.45. 
- ändring av delegat avseende yttrande till tillsynsmyndighet 18.21 och      
tillägg av arbetsmiljöverket. 
 - tillägg av GDPR punkter. 

enligt omsorgsförvaltningens förslag 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
25(42) 

Sammanträdesdatum 
2021-02-24 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 43 Dnr ON420-20   700 

Rapport, arbete med budgetfrågor, 
placeringskostnader, vuxenenheten 
 
Sammanfattning 
En rapport om arbetet med budgetfrågor, placeringskostnader gällande 
vuxenenheten, individ- och familjeomsorgen. 
Sara Pommer är anställd som ny enhetschef vid vuxenenheten. 
En boendestödjare kommer att finnas för personer i missbruk. 
En utökning av polisarbete i samhället gör att fler kommer i kontakt med 
missbruksavdelningen vid vuxenenheten tidigare än tidigare. Ärenden ökar. 
Projekt i Dalarna, ett gemensamt HVB för unga personer med 
missbruksproblematik.  
Riktlinjerna ses över för att få tillägg med oanmälda hembesök. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens rapport 15 februari 2021 
Avdelningschef individ och familjeomsorgen informerar vid sammanträdet 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av rapporten gällande pågående arbete, 
budgetfrågor och placeringskostnader. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
26(42) 

Sammanträdesdatum 
2021-02-24 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 44  

Samlingsdokument taxor och avgifter 
 
Sammanfattning 
Avdelningschef Anna Frisk Gustafsson rapporterar kring taxor och avgifter. 
Inom kort ska dessa presenteras på hemsidan. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens avdelningschef individ och familjeomsorgen 
informerar vid sammanträdet 24 februari 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
27(42) 

Sammanträdesdatum 
2021-02-24 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 45  

Evidensbaserat förebyggande arbete inom BoU-
enheten 
 
Sammanfattning 
Avdelningschef Anna Frisk Gustafsson informerar om evidensbaserat 
förebyggande arbete. 
 
Arbetar direkt med nätverket runt individerna. 
Arbetar utifrån BBIC, barnens behov i centrum. 

Minskar ner ärenden med kontaktfamilj och kontaktperson. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens avdelningschef individ och familjeomsorgen 
informerar vid sammanträdet 24 februari 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
28(42) 

Sammanträdesdatum 
2021-02-24 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 46 Dnr ON246-20   701 

Avvikelseutredning, JO-ärende, för kännedom 
 
Sammanfattning 
Utredning efter ett klagomål där JO kritiserar kommunen för att i en 
utredning ha överskridit den tidsfrist som anges i 11 kap. 2 § SoL 
JO kritiserar kommunen för att kommunen, med ovan nämnd bakgrund, ej 
har inkommit med de uppgifter som man enligt 13 kap. 6 § regeringsformen 
är skyldig att göra när en ombudsman skickar en begäran. JO ser allvarligt på 
det inträffade 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens utredning 20 december 2020 

Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden har tagit del av utredningen. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
29(42) 

Sammanträdesdatum 
2021-02-24 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 47 Dnr ON326-19   003 

Verksamhetsberättelse KFHR 2020 
 
Sammanfattning 
Verksamhetsberättelse för 2020 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 9 februari 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar godkänna verksamhetsberättelsen 2020 för 
kommunala funktionshinderrådet. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
30(42) 

Sammanträdesdatum 
2021-02-24 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 48 Dnr ON326-19   003 

Verksamhetsberättelse KPR 2020 
 
Sammanfattning 
Verksamhetsberättelse för 2020 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 9 februari 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar godkänna verksamhetsberättelsen 2020 för 
kommunala pensionärsrådet. 

Tillägg i verksamhetsberättelsen gällande skrivelse i tidning  

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
31(42) 

Sammanträdesdatum 
2021-02-24 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 49 Dnr ON035-20   026 

Information gällande arbetsmiljöverket, 
riskbedömningar hemtjänst 
 
Sammanfattning 
Arbetsmiljöverket har gjort en inspektion och har ålagt 
omsorgsförvaltningens hemtjänstverksamhet att utföra riskbedömningar för 
alla brukare med hemtjänstinsatser. 
Inspektionen startade genom ett smittillfälle MRSA under 2019, har efter det 
krävt riskbedömningar.  
Planeringen för riskbedömningar skulle vara klart till sista december 2020. 
Det uppfylldes inte.  
Utbildningar har skett för personalen, 13 personer, som ska ansvara för 
riskbedömningar. 
Målsättning att det ska vara klart till 31 mars. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 26 januari 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar godkänna de planerade åtgärderna gällande 
riskbedömningar hos samtliga brukare med hemtjänstinsatser, och 
enhetschefers genomförande av egenkontroller 4 gånger per år. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
32(42) 

Sammanträdesdatum 
2021-02-24 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 50  

Tema, hemtjänst KRAM och boendestöd 
 
Sammanfattning 
Avdelningschef informerar om hemtjänst KRAM och boendestöd. 
Hemtjänstens enhetschefer och avdelningschef arbetar med en teoretisk plan 
för hur arbetet ska utföras utifrån KRAM, en utbildningsplan görs för 2021–
2022. 
Det viktiga är Kundfokus, att alla får den hjälp de har behov av, att alla i 
arbetsgruppen Ansvarar för brukaren och att brukaren har en mindre 
personalgrupp hemma hos sig, skapa en trygghet hos brukaren med Respekt 
och Mod.  
Planering för personaltid och brukartid ska gå hand i hand. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens avdelningschef informerar vid sammanträdet 24 
februari 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
33(42) 

Sammanträdesdatum 
2021-02-24 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 51 Dnr ON032-21   012 

Information Uppdrag verksamhetssystem 
 
Sammanfattning 
Avesta, Hedemora och Säters kommun går samman i förfrågningsunderlag 
och kravspecifikation för upphandling av ett gemensamt verksamhetssystem, 
planeras att överlämnas till upphandlingscenter i Ludvika 31 december 2021. 

Beslutsunderlag 
Avesta kommuns skrivelse 26 januari 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen om upphandling av ett 
gemensamt verksamhetssystem. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
34(42) 

Sammanträdesdatum 
2021-02-24 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 52 Dnr ON063-21   701 

Brev till SiS, för kännedom 
 
Sammanfattning 
Omsorgsförvaltningen har haft en placering på SiS Bergsmansgården under 
en period. Placeringen avslutades i februari 2021. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 10 februari 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av skrivelsen och muntlig information. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
35(42) 

Sammanträdesdatum 
2021-02-24 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 53 Dnr ON525-20   750 

Överflyttningsärende från Leksand, beslut från IVO för 
kännedom 
 
Sammanfattning 
Ansökan enligt 2 a kap. 11 § socialtjänstlagen (2001 :453), SoL, från 
Leksands kommun om överflyttning av ärende gällande XX till Hedemora 
kommun. Pågående ärende avser bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL i form av 
placering i familjehem. I yttrande från Hedemora kommun framgår att 
kommunen motsätter sig en överflyttning. 

Enligt 2 a kap. 10 § socialtjänstlagen ska ett ärende flyttas över om den som 
berörs av ärendet har starkast anknytning till den andra kommunen och det 
med hänsyn till den enskildes önskemål, hjälpbehovets varaktighet och 
omständigheterna i övrigt framstår som lämplig 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens yttrande till IVO 22 januari 2021 
Inspektionen för vård och omsorgs beslut 29 januari 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av överflyttningsärende från Leksands 
kommun. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
36(42) 

Sammanträdesdatum 
2021-02-24 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 54 Dnr ON045-21   050 

Delgivning, avslut av hyresavtal 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschef informerar om uppsägning av hyresavtal gällande 
Damastvägen 13 och 13 A, för omförhandling av avtal. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 29 januari 2021 
Muntlig information vid sammanträdet 10 februari 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
37(42) 

Sammanträdesdatum 
2021-02-24 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 55 Dnr ON410-19   006 

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

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens ärendeuppföljningslista 10 februari 2021 

Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden har gått igenom pågående ärendeuppföljning 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
38(42) 

Sammanträdesdatum 
2021-02-24 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 56  

Förvaltningschef informerar 
 
Sammanfattning 
Läget är lugnt; inga höga sjuktal, skyddsmaterial finns. 
Alla brukare på SÄBO har fått dos 2.  
Tre gruppbostäder har fått dos 2. 
Pågår: vaccination av medarbetare inom äldre- och funktionshinderomsorgen 
med fokus på hemtjänst.  
För närvarande ca 150 personer vaccinerade (de flesta har fått dos 1). På 
fredag ytterligare ca 70 doser.  
Förvaltningen tillhandahåller listor på de medarbetare som ska få – Regionen 
vaccinerar. 
Antigentester fortsätter för all personal inom äldre och funktionshinder. 
 
Förvaltningschef intervjuad av Radio Dalarna gällande SiS. 

 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
39(42) 

Sammanträdesdatum 
2021-02-24 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 57  

Rapporter 
 
Sammanfattning 
Tamara Zuljevic (M) har varit på mötet med Migrationsverket. 
Minnesanteckningar skickas ut till alla i omsorgsnämnden. 

Viveka Morelius (S) Språktolknämnden har gått plus i budgeten. 
14 782 kronor kommer att återbetalas till kommunen. 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av rapporter 

  

 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
40(42) 

Sammanträdesdatum 
2021-02-24 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 58 Dnr ON197-19   701 

Yttrande till IVO, för kännedom 
 
Sammanfattning 
Inspektionen för vård och omsorg, (IVO) har beslutat, som aviserades 20 
oktober 2020, att genomföra en tillsyn för att följa upp om tidigare 
konstaterade brister inom socialtjänstens område rörande barn/familj har 
upphört. IVO:s tillsyn omfattar besluten med dnr. 3.7.143197/2019 samt 8.5-
22912/2019. Tillsynen utgår från bestämmelserna i Socialstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011 :9) om ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete.  
Omsorgsnämndens egenkontroll och internkontroll har lett till att avvikelser 
har uppmärksammats och åtgärder har vidtagits. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 29 januari 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av kompletterande yttrande till Inspektionen 
för vård och omsorg. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 

 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
41(42) 

Sammanträdesdatum 
2021-02-24 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 59  

Delgivningar, beslut tagna på delegation 
 
Sammanfattning 
Beslut fattade på delegation från omsorgsnämnden delges till sammanträdet 

 
A) Delegationslistor för januari 2021, socialtjänst  
     Skickas med i utskick per mejl, avidentifierade.  

B) Delegationslistor för januari 2021 äldreomsorg och LSS 
Skickas med i utskick per mejl, avidentifierade.  

C) Delgivningar av ordförandebeslut 
Placeringsbeslut enligt 11 § LVU 
Omedelbart omhändertagande enligt 6 och 2 §§ LVU 
Placeringsbeslut enligt 4 kap. 1 § SoL 

De handlingar som delges till sammanträdet ska hålla i GDPR syfte 
 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av delgivningar gällande beslut tagna på 
delegation 

  

 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
42(42) 

Sammanträdesdatum 
2021-02-24 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 60  

Delgivningar 
 
Sammanfattning 
Delgivningar av domar, finns att läsa av omsorgsnämndens ledamöter på 
nämndsekreterares kontor 

Förvaltningsrätten i Falun, 2021-01-13, mål nr 6412–20, Migrationsverkets 
ärende, avslås 
 

Utskickade 

• Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll § 4, fördelning av 
schablonersättning för nyanlända 2 februari 2021 

• Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll § 15, interkontrollplan 
2021 godkänns 2 februari 2021 

• Återkoppling gällande kommunernas skrivelse till psykiatrin, den 
psykiska ohälsan i skuggan av Covid-19, 22 januari 2021 

• Minnesanteckning Välfärdsrådets möte 18 december 2020 

• Protokollsutdrag Välfärdsrådet 19 januari 2021 

• Hjälpmedelsnämnden protokoll 28 januari 2021 

• Familjerådgivningsstatistik och medelvärde januari 2021 
Kommunstatistik Avesta, Socialstyrelsen januari 2021  
Kommunstatistik Borlänge, Socialstyrelsen januari 2021 
Kommunstatistik Hedemora, Socialstyrelsen januari 2021 
Kommunstatistik Ludvika, Socialstyrelsen januari 2021 
Kommunstatistik Smedjebacken, Socialstyrelsen januari 2021 
Kommunstatistik Säter, Socialstyrelsen januari 2021 

• Region Dalarna, Utskrivningsklara januari 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av delgivningar 
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