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§ 87  

Fastställande av dagordning 
 
Sammanfattning 
Genomgång av dagordning 
En rapport tillkommer. 
En extra punkt i ärendelistan gällande extratjänster. 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden fastställer dagordningen. 
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§ 88 Dnr ON374-20   040 

Ekonomi 
 
Sammanfattning 
Eva Back, ekonom, och Anette Eriksson, ekonom, presenterar ekonomisk 
rapport. Muntlig genomgång av rapporten. 
I stort en budget i balans, ett överskott 4,0 efter mars månad. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk rapport avseende perioden 2021-01-01-2021-03-31 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av den ekonomiska rapporten 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 89  

Effektiviseringar 2022 
 
Sammanfattning 
Arbete med att ta fram effektiviseringar 2022 pågår, arbetsmaterial. 
Information om arbetets gång lämnas vid sammanträder. 
Preliminära förutsättningar har lämnats 4,3 miljoner ska sparas in. 
Vad behöver prioriteras och satsas på till 2022 
Diskussioner under sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
Information från förvaltningschef vid sammanträdet 28 april 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 90 Dnr ON159-21   049 

Information från Sveriges kommuner och regioner, SKR 
 
Sammanfattning 
Förslag som direkt/indirekt påverkar socialtjänsten, omsorgsförvaltningen. 
Riktade statsbidrag 
Hälso- och sjukvård med anledning av Corona  
Funktionshinderområdet, arbetsmarknadsinsatser 
Ekonomiskt bistånd  
Aktiviteter för barn och unga  
Utbildningsinsatser för barn och unga  
Barn och unga i utsatta situationer  
Människor i utsatta situationer  
Satsningar inom jämställdhetsområdet  
Brottsförebyggande insatser 
 

Beslutsunderlag 
SKR 2021 års ekonomiska vårproposition 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av den ekonomiska vårpropositionen från 
Sveriges Kommuner och Regioner. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 91 Dnr ON142-21   049 

Tillfälligt höjd habiliteringsersättning 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har erhållit ett statsbidrag om 667 224 kr för att införa eller 
höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet LSS. 
Förvaltningen har diskuterat möjligheten att kraftigt höja ersättningen under 
juni samt augusti-december och därigenom kunna utnyttja så mycket som 
möjligt av statsbidraget. Om beloppet höjs till 80 (halv dag) resp. 115 kr/dag 
(hel dag) under perioden juni samt augusti-december kommer nästan hela 
bidraget att kunna utnyttjas. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 24 mars 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar att den tillfälliga ökningen av 
habiliteringsersättningen till dem som deltar i daglig verksamhet LSS höjs 
under perioden juni samt augusti-december 2021.  
För halv dag höjs beloppet från 17 till 80 kr och för hel dag från 25 till 115 
kr. Kostnaden finansieras av erhållet statsbidrag. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 92 Dnr ON137-21   012 

Strategisk plan 
 
Sammanfattning 
Omsorgsnämnden står inför utmaningar i att möta kommande behov utifrån 
den demografiska befolkningsutvecklingen, tvingande omständigheter såsom 
lagförändringar, ny lagstiftning och andra ökande behov. 
I syfte om att skapa framförhållning i kommande budgetarbete har 
förvaltningen i sin omvärldsbevakning beskrivit flera olika faktorer som 
påverkar nämndens verksamheter på sikt. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 6 april 2021 
Strategisk plan 2022–2024 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden tackar för omvärldsbevakningen och uppdrar åt 
förvaltningen att skriva fram en strategisk plan för nästkommande 
verksamhetsår, inkluderat behov av investeringar. 
 
Omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att kartlägga vilka lägenheter 
som finns tillgängliga på den privata marknaden. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 93 Dnr ON286-20   013 

Månadsstatistik 
 
Sammanfattning 
Månadsrapportering över omsorgsförvaltningen kostnader och verkställighet 
för perioden mars 2021. Tillägg görs med antalet ansökningar till särskilt 
boende som ej blivit erbjudna boende 
 

Beslutsunderlag 
Månadsrapport kostnader mars 2021 
Månadsrapport verkställighet mars 2021  
Jämförelsetal försörjningsstöd mars 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av månadsstatistiken. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 94 Dnr ON089-21   046 

Ansökan från Mina Brickmans fond, särskilt boende 
Granen 
 
Sammanfattning 
Särskilt boende Granen ansöker om medel ur Mina Brickmans fond för att 
kunna köpa in ett keybord och en rogivande hund. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 26 februari 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar bevilja särskilt boende Granen en summa av 3000 
kronor för inköp av en rogivande hund och ett keybord. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen  
Ekonomiavdelningen 
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§ 95 Dnr ON105-21   730 

Revidering riktlinjer SoL 
 
Sammanfattning 
Revidering av riktlinjer handläggning avseende biståndsbedömning SoL. 
Riktlinjer ska säkerställa rättssäkerhet och likabehandling när det gäller 
utredning, bedömning och insatser som ska erbjudas.  
Riktlinjen ska fungera som en vägledning och ge stöd i det praktiska arbetet 
samt hjälp med att tolka lagstiftning i individuella behovsbedömningar. 
Riktlinjen omfattar biståndsbedömning och handläggning enligt SoL 
(Socialtjänstlagen) inom verksamhetsområdet vård och omsorg och 
socialpsykiatri 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens reviderade riktlinjer SoL 7 april 2021 

Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden beslutar anta de reviderade riktlinjerna enligt 
socialtjänstlagen. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 96 Dnr ON138-21   730 

Riktlinjer Avvikelser 
 
Sammanfattning 
Syftet med riktlinjen är att tydliggöra vad en avvikelse är och hur den ska 
hanteras på ett övergripande sätt. 
Den som bedriver verksamhet inom Socialtjänst eller LSS ansvarar för att 
det finns ett ledningssystem i verksamheten som syftar till att kvaliteten 
upprätthålls och säkerställer att bestämmelser i lagar efterlevs. 
En viktig del för att säkerställa kvaliteteten är att systematiskt följa upp och 
utreda avvikelser. Lärdomar från avvikelsehanteringen ska bidra till en 
förbättrad verksamhet. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens riktlinjer för avvikelser 7 april 2021 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 6 april 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar anta riktlinjer avseende avvikelser. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 97 Dnr ON139-21   730 

Riktlinjer Lex Sarah 
 
Sammanfattning 
Lex Sarah är en del av det systematiska kvalitetsarbetet och bestämmelser 
kring hantering av missförhållanden finns i såväl SoL som i LSS. 
Bestämmelserna omfattar flera skyldigheter som i de flesta fall riktar sig till 
den som bedriver verksamhet inom socialtjänsten, vid Statens 
institutionsstyrelse (SiS) eller enligt LSS. Skyldigheten att rapportera 
missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden gäller dock var 
och en som fullgör uppgifter inom dessa verksamhetsområden.  
Centrala skyldigheter i bestämmelserna om lex Sarah är 
rapporteringsskyldigheten, utredningsskyldigheten, skyldigheten att avhjälpa 
eller röja missförhållandet och anmälningsskyldigheten. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens riktlinjer Lex Sarah 7 april 2021 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 6 april 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar anta riktlinjer avseende Lex Sarah. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 98 Dnr ON136-21   012 

Krishanteringsplan omsorgsförvaltningen 
 
Sammanfattning 
Krishanteringsplanen är en plan för hur omsorgsförvaltningen ska agera om 
förvaltningen drabbas av en samhällsstörning. Planen är en del av Hedemora 
kommuns övergripande krisledningsplan. 
Krishanteringsplan är i första hand till för krishantering vid extraordinära 
händelser men är även tillämpbar vid mindre allvarliga händelser.  
För kommunen finns det dock även behov av riktlinjer för krishantering vid 
allvarliga händelser och olyckor som inte är av den storleksordningen att de 
kan klassificeras som extraordinära. 
Riktlinjer och rutiner för omsorgsförvaltningens krishanteringsplan kommer 
att tas fram. 

Beslutsunderlag 
Krishanteringsplan för omsorgsförvaltningen 8 mars 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar anta krishanteringsplanen för 
omsorgsförvaltningen. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 99 Dnr ON141-21   701 

Yrkesresan 
 
Sammanfattning 
Yrkesresan är ett nationellt koncept för introduktion och 
kompetensutveckling som syftar till att ge kvalitet i varje möte mellan 
socialtjänstens medarbetare och invånare.  
Målet är att kommuner ska få ytterligare kunskap, kraft och kompetens att 
utveckla socialtjänsten.  
Yrkesresan bygger på ett kvalitetssäkrat innehåll från relevanta myndigheter 
som paketeras på ett pedagogiskt sätt i en digital lär-plattform där bästa 
tillgängliga kunskap finns samlad. Konceptet innehåller både digitalt lärande 
och fysiska kursdagar som anordnas regionalt. 
Fem yrkesresor ska produceras för olika områden inom socialtjänsten under 
avtalsperioden 2021–2027. Först ut är den Yrkesresa som vänder sig till 
medarbetare inom socialtjänstens myndighetsutövning för barn och unga. 
I Dalarna har samtliga kommuner anslutit sig till Yrkesresan och tecknat ett 
sjuårigt avtal med SKR. 

Beslutsunderlag 
Region Dalarnas PM 16 mars 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen avseende Yrkesresan. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 100 Dnr ON018-18   700 

Information gällande beslut, tillnyktringsenhet TNE 
 
Sammanfattning 
Ställningstagande till att inte teckna nytt avtal, samverkansavtal, gällande 
tillnyktringsplatser.  
Information gällande ordförandebeslut, svar skulle lämnas senast den 12 
april. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsnämndens ordförandebeslut 9 april 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av ordförandebeslut gällande 
tillnyktringsenhet, TNE. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
Kommunstyrelsen 
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§ 101  

Stärka samverkan i länet, närliggande kommuner, 
gällande fördjupningsområden, familjehem, LSS 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschef informerar om pågående diskussioner gällande samverkan i 
länet, närliggande kommuner kring fördjupningsområden, familjehem och 
LSS.  
Samverkan kring gemensam familjerätt, familjehemsrekrytering, 
boendeformer bland annat HVB, LSS boende. Utredningar pågår, 
omsorgsnämnden får ta ställning när utredningarna är klara. 
 

Beslutsunderlag 
Förvaltningschef informerar vid sammanträdet 28 april 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
20(33) 

Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 102 Dnr ON230-20   720 

Rapport, 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 myndighetsenhets skrivelse 8 april 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar godkänna redovisningen av ej verkställda beslut 
för kvartal 1, 2021. 
Redovisningen skickas till kommunfullmäktige och kommunrevisionen för 
kännedom. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevision 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
21(33) 

Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 103 Dnr ON140-21   012 

Förutsättningar för feriearbete 2021 
 
Sammanfattning 
Omsorgsförvaltningen har under 2021 en budget för feriearbetare som 
uppgår till 774,6 tkr. Budgeten är densamma som föregående år och är 
uppdelad enligt följande:  
Intäkter: 100 tkr, Personalkostnader: 574,6 tkr, Övriga kostnader: 300 tkr.  
I personalkostnaden ingår även lön för handledare. Beräknad kostnad per 
handledare: 37 tkr. I fjol var fyra handledare anställda under olika perioder 
med följande ansvarsområden: utemiljö Gammelgården, Ferieorkester, Fun 
Camp.  
Ett statsbidrag har inkommit med 300 tusen, vilket ger möjlighet till att anställa 
fler i feriearbete. Olika alternativ har tagits fram. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 6 april 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 

 

 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
22(33) 

Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 104 Dnr ON165-21   046 
 

Främjande av livssituationen för äldre personer med 
demens eller demensliknande tillstånd inom Hedemora 
kommun 
 
Sammanfattning 
Röda Korset i Hedemora avser att även 2021 fördela merparten av 
avkastningen ur Dir Harald Tegens minnesfond till förmån för aktiviteter 
som bidrar till att höja livskvaliteten för äldre personer med demens eller 
demensliknande tillstånd inom kommunens äldreomsorg. Det kan gälla såväl 
boendeenheter som inom daglig verksamhet för dessa människor 
 

Beslutsunderlag 
Stiftelsen Dir Harald Tegens minnesfond, Hedemora Rödakorskrets, 
fördelning 2021, 7 april 2021 
Pressinformation gällande Stiftelsen Dir Harald Tegens minnesfond 7 april 
2021 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 21 april 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen gällande bidrag till att höja 
livskvaliteten för äldre personer med demens eller demensliknande tillstånd 
inom kommunens äldreomsorg, inkommit genom Hedemora Rödakorskrets 
fördelning av Stiftelsen Dir Harald Tegens minnesfond. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
23(33) 

Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 105 Dnr ON163-21   700 

Tema, Beroende 
 
Sammanfattning 
På beroendeenheten som är en del av vuxenenheten arbetar fyra handläggare 
med myndighetsutövning gällande missbruks- och beroendeproblematik. 
Enheten arbetar med ansökan och anmälan enligt socialtjänstlagen (SoL) och 
lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).  
Samverkan med barn- och ungdomsenheten och biståndsenheten har visat 
sig vara en framgångsfaktor. 
Vid öppenvården Stinsen arbetar två behandlare och en boendestödjare. 
Bra samverkan med regionen och polisen, kyrkan och FRIA gården. 
Micaela Grönvalls, ny kvalitetsutvecklare, presenterar sig vid sammanträdet. 

Elin Gröndahl 1:e socialsekreterare och Sara Pommer enhetschef presenterar 
verksamheten. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens beroendeenhets skrivelse 16 april 2021 
Muntlig information vid sammanträdet 28 april 2021 

Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen gällande tema beroende. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 

 

 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
24(33) 

Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 106 Dnr ON326-19   003 

Val av ersättare till omsorgsnämndens 
myndighetsutskott 
 
Sammanfattning 
Viveka Morelius (S) beviljades befrielse från uppdrag i omsorgsnämnden av 
kommunfullmäktige, vilket medför befrielse från uppdrag i utskott.  
Val av ny ersättare till omsorgsnämndens myndighetsutskott. 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar utse Torgny Karlsson (S) till ersättare i 
omsorgsnämndens myndighetsutskott. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
Kommunstyrelsen 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
25(33) 

Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 107 Dnr ON326-19   003 

Val till omsorgsnämndens verkställighetsutskott 
 
Sammanfattning 
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott utökas till fem (5) ordinarie 
ledamöter och fem (5) ersättande ledamöter mot tidigare tre (3) ordinarie och 
tre (3) ersättare.  
En vakans på ersättarplats ska fyllas efter att ledamot befriats från 
omsorgsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Utökat i reglemente, beslutat av kommunfullmäktige 27 april 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar utse nedanstående ledamöter till 
omsorgsnämndens utökade verkställighetsutskott: 
 
Omsorgsnämnden beslutar utse nedanstående ordinarie ledamöter. 

1. Torgny Karlsson (S)  

2. Inga-Britt Johansson (KL) 

Omsorgsnämnden beslutar utse nedanstående ersättande ledamöter. 

1. Susanne Berglin (S)  

2. Staffan Nordström (V) 

3. Tamara Zuljevic (M) 

4. Jennie Vikström (KL)  

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
Kommunstyrelsen 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
26(33) 

Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 108 Dnr ON326-19   003 

Val av 2:e vice ordförande till omsorgsnämndens 
verkställighetsutskott. 
 
Sammanfattning 
Omsorgsnämnden ska utse 2:e vice ordförande till omsorgsnämndens 
verkställighetsutskott. Förslag är att utse Britt-Inger Remning (M) 
 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar utse Britt-Inger Remning (M) till 2:e vice 
ordförande i omsorgsnämndens verkställighetsutskott. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
Kommunstyrelsen 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
27(33) 

Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 109 Dnr ON383-20   041 

Analysrapport 
 
Sammanfattning 
De enheter som analyserades i omsorgsförvaltningen var Barn- och 
ungdomsenheten samt enheten för ekonomiskt bistånd. Vi ämnar här 
redogöra kort för slutsatserna från den rapporten (kursiv stil) samt vad som 
har gjorts utifrån dessa slutsatser i förvaltningen (punktform) och vilka 
resultat som hittills nåtts. 
En rapport ska lämnas till KSSU till sammanträdet 17 maj 2021. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 22 april 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden godkänner analysrapporten och lämnar den vidare till 
kommunstyrelsens strategiutskott, KSSU. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
Kommunstyrelsens strategiutskott 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
28(33) 

Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 110 Dnr ON186-21   012 

Extratjänster 
 
Sammanfattning 
Genom att anställa personer som uppbär försörjningsstöd och som bedöms 
stå långt ifrån arbetsmarknaden och egen försörjning via extratjänst finns 
flera vinster. Dels kommer personen i egen försörjning under 
anställningstiden, dels blir introduktionstiden på arbetsmarknaden längre då 
personen först kan anställas via extratjänst och sedan gå vidare till 
nystartsjobb när det bedöms som lämpligt. 
 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 23 april 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar att använda anställningsformen extratjänst där så 
bedöms lämpligt för att minska antalet hushåll som är mottagare av 
försörjningsstöd. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
29(33) 

Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 111 Dnr ON410-19   006 

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

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens ärendeuppföljningslista 24 mars 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har gått igenom ärendeuppföljningslistan. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
30(33) 

Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 112  

Förvaltningschef informerar 
 
Sammanfattning 
- Information om ett personalärende BoU, omplacering görs under 3 
månader under utredning. 
- Övergripande handlingsplan om våld i nära relation, förvaltningen kommer 
att göra en förvaltningsövergripande handlingsplan. 
- Ett ärende kommer att anmälas enligt Lex Maria. 
- Corona läget, ett hårt tryck vid Regionen, Hedemora pikar just nu. 
- En artikel har varit ute i södra dalarnas tidning och i Aftonbladet, 
förvaltningen har bemött detta då det var felaktiga uppgifter. 
Skyddsutrustning finns, kontroll på läget. 
- Bekymmer inför sommaren avseende vikarieanskaffning, semesterperioden 
förlängs till och med september och olika lösningar ses över.  
- En tobakspolicy har varit ute på remiss, nytt nu är att snus finns med i 
policyn. Rökpolicyn är okej, gällande snuset är förslag att det inte ska ingå. 
- Vaccinationer på särskilda boendena, 10 personal är inte vaccinerade på 
grund av bakomliggande orsaker, 5 av de boende har tackat nej.  
- LSS – alla boende är vaccinerade.  
- LSS och hemtjänst - ca 45 personal är inte vaccinerade, 38 vikarier är inte 
vaccinerade. Alla har erbjudits och har tackat nej. 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av förvaltningschefs information. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
31(33) 

Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 113  

Rapporter 
 
Sammanfattning 
Britt-Inger Remning (M) deltagit i seminarium gällande alkohol, narkotika, 
tobak och spelberoende. Ett förslag finns att läsa på Länsstyrelsen och 
regeringskansliets hemsidor. 
 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av rapporter. 

  



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
32(33) 

Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 114  

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

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

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

C) Delgivningar av förvaltningschef 
Avtal, familjehemssekreterare till BoU, Dnr ON027-21 050 
Avtal, tilldelningsbeslut, avrop, socialsekreterare BoU,  
Dnr ON027-21 050 

D) Delgivningar av ordförandebeslut 
Omedelbart omhändertagande, ONMU § 79 
Placering enligt 11 § LVU, ONMU § 80 
Omedelbart omhändertagande upphävs, ONMU § 81 
Godkännande av jourfamilj, ONMU § 82 
Godkännande av jourfamilj, ONMU § 83 
Godkännande av jourfamilj, ONMU § 84 
Godkännande av jourfamilj, ONMU § 85 
Omedelbart omhändertagande, ONMU § 86 
Placering enligt SoL, ONMU § 87 
Omedelbart omhändertagande upphävs, ONMU § 88 
Omedelbart omhändertagande, ONMU § 89 
Placering enligt SoL, ONMU § 90 
Omedelbart omhändertagande upphävs, ONMU § 91 
Placering enligt 11 § LVU, ONMU § 92 

De handlingar som delges till sammanträdet ska hålla i GDPR syfte 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av delgivningar, beslut fattade på delegation. 

  



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
33(33) 

Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 115  

Delgivningar 
 
Sammanfattning 
Kammarrätten i Sundsvall, 2021-03-25, mål nr 109–21, vård enligt LVU, 
avslås. 
Kammarrätten i Sundsvall, 2021-03-25, mål nr 3685–20, vård enligt LVU, 
avslås. 
Förvaltningsrätten i Falun, 2021-04-14, mål nr 4832–20, ansökan om 
ekonomiskt bistånd, avslås. 
Förvaltningsrätten i Falun, 2021-04-15, mål nr 941–20, ansökan om 
ekonomiskt bistånd, avslås. 

Utskickade 
 
Familjerådgivningsstatistik och medelvärde, januari – mars 2021 
Socialstyrelsens statistik, familjerådgivning, januari – mars 2021 gällande 
kommunerna Avesta, Borlänge, Hedemora, Ludvika, Smedjebacken och 
Säter. 
Hjälpmedelsnämndens bokslut, protokollsutdrag, rapportblad och 
verksamhetsberättelse. 
Arbetsmiljöverket har avslutat ärende gällande Damastvägen. 
Södra Dalarnas samordningsförbund, årsredovisning och 
sammanträdesprotokoll 2021-03-08. 
Region Dalarna, utskrivningsklara mars 2021. 
Sammanställning, fall per kommun covid -19 fram till v. 14. 
Region Dalarna, Välfärdsrådets möte 25 mars 2021, minnesanteckningar. 
Utvärdering av tillnyktringsplatser i Dalarnas län 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av delgivningar. 
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