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§ 170  

Fastställande av dagordning 
 
Sammanfattning 
Genomgång av dagordning. 
Extra ärende, fastställa fysiska möten. 
 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden fastställer dagordningen 
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§ 171 Dnr ON326-19   003 

Fysisk närvaro vid sammanträden i omsorgsnämnden 
 
Sammanfattning 
Sammanträden i Omsorgsnämnden kommer från den 1 september att 
genomföras med fysisk närvaro, avslutande av teamsmöten. 
 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar att sammanträden i omsorgsnämnden ska 
genomföras med fysisk närvaro. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
Kommunstyrelsen 
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§ 172 Dnr ON304-21   049 

Konsultkostnader omsorgsförvaltningen 
 
Sammanfattning 
Ekonom Anette Eriksson informerar vid sammanträdet. 
Omsorgsnämnden har inom ramen för budgetuppföljning begärt att 
förvaltningen redovisar nettokostnader för inhyrd personal, konsulter, för 
åren 2020 och 2021. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 10 augusti 2021 
Bilaga 1 Konsultkostnader HSR 
Bilaga 2 Konsultkostnader IFO 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar godkänna redovisningen och uppdrar åt 
förvaltningen att fortsätta arbeta för att minska konsultkostnaderna samt att 
ny redovisning sker i årsbokslutet. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 173  

Beredning mål 2023 
 
Sammanfattning 
Diskussion vid sammanträdet 
Underlag kommer till extra nämnd, mål och budget, presenteras i 
kommunstyrelsen.  
Specifika mål fattas av omsorgsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Information vid sammanträdet 1 september 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 174 Dnr ON286-20   013 

Månadsstatistik 
 
Sammanfattning 
Månadsrapportering över omsorgsförvaltningen kostnader gällande 
myndighetsutövning och verkställighet för perioden juni och juli 2021 

Beslutsunderlag 
Månadsrapport kostnader juni månad 2021 
Månadsrapport verkställighet juni 2021 
Månadsrapport kostnader juli månad 2021 
Månadsrapport verkställighet juli 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av månadsstatistiken för juni och juli månad 
2021, uppdrar till förvaltningen att arbetar vidare med de problemområden 
som finns. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 175 Dnr ON317-21   700 

Bostadsanpassningsärende 
 
Sammanfattning 
Enskild har påtalat önskemål att få framföra sitt ärende till omsorgsnämnden 
gällande bostadsanpassning vid en flytt. 
Ärendet presenteras av den enskilde. 

Beslutsunderlag 
Brev ställt till omsorgsnämnden 
Medverkan av enskild vid sammanträde 1 september 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av information från den enskilde. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 176 Dnr ON317-21   700 

Handläggare för Bostadsanpassning 
 
Sammanfattning 
Biståndshandläggare för bostadsanpassning Mats Helgé presenterar ärendet, 
gjort besök i olika hus tillsammans med enskild.  
Presenterar laglig grund.  
Intyg från arbetsterapeut och ansökan från enskild är på gång. 
Ny lag 2018 vad som gäller vid flytt till ny bostad. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 1 september 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 177 Dnr ON325-21   049 

Information bil pool 
 
Sammanfattning 
Kristina Backlund, kommunikationschef, är inbjuden för att informera om 
bil pool och kostnader som uppkommit. 
 
Fordonsparken, 100 fordon i kommunen, av dessa 60 – 70 bilar inom 
omsorgsförvaltningen. Många bilar är slitna, ca 8 bilar är på verkstad varje 
dag.  
Politiskt beslut om att det är miljöbilar som ska köpas in. Vad behöver göras 
framöver, Kostnader - nuvarande investering, 70 % av bilparken används av 
omsorgsförvaltningen, idag 3,9 miljoner i årskostnad.  
20 fordon per år behöver förnyas, på grund av säkerhetsskäl. Inköp av 10 
bilar 4,1 miljoner -15 bilar 4,3 miljoner -20 bilar 4,5 miljoner.  
 
Utredning görs över att leasa bilar eller äga bilarna. 
Kostnadsökningen 2022, förvaltningarna ska bära sina egna kostnader.  
 

Beslutsunderlag 
Overheadmaterial, bilbyte – kostnadsberäkning. 
Muntlig information vid sammanträdet 1 september 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen och beslutar uppdra till 
förvaltningen att se över kostnader, en kalkyl över bilparken som används av 
omsorgsförvaltningen och om bilparken ska förnyas, att dialogen förbättras 
med kommunikationsenheten gällande bilparken. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 178 Dnr ON127-19   209 

Nordens ombyggnad, kyla - ventilation 
 
Sammanfattning 
En planering avseende Nordens demensboende gällande kyla och 
ventilation. Jimmy Korttilalli, projektägare Hedemorabostäder, Jonas Ehn, 
projektledare för arbetet med ventilation och kyla. 
Kyla tillförs i de allmänna områdena, ej i lägenheterna. Markiser utanför 
lägenheterna. Brandskydd med sprinklers installeras.  
 
Tidsplan – Yrkesvägen görs klar, Rosen flyttar till Yrkesvägen, sedan kan en 
enhet från Norden flytta till Rosen för att göra plats för ombyggnationen 
gällande kyla och ventilation. Planeringen - förhoppning att Yrkesvägen ska 
vara klar Mars. Kostnad för omsorgsförvaltningen för brandskydd och kyla 
blir 4,4 miljoner som fördelas ut på förvaltningens hyreskostnad. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 1 september 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 179 Dnr ON296-20   002 

Revidering av delegationsordning 
 
Sammanfattning 
Omsorgsnämnden återremitterade den 23 juni förslag till revidering. Ny 
revidering har gjorts utifrån de behov som verksamheten har 
uppmärksammat, presenterades i verkställighetsutskottet den 18 augusti. 
 
Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott beslutar föreslå omsorgsnämnden 
besluta att godkänna den reviderade delegationsordningen enligt förvaltningens 
förslag. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 10 augusti 2021 
Delegationsordning, reviderad 17 mars 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar godkänna förändringar i delegationsordningen 
enligt omsorgsförvaltningens förslag. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 180 Dnr ON227-21   805 

Riktlinjer för föreningsbidrag mm 
 
Sammanfattning 
Riktlinjen anger ramarna för Hedemora kommuns handlingsutrymme att 
besluta om föreningsbidrag inom ramen för dialogmodellen, 
evenemangsbidrag, sponsring och ingå IOP-samarbeten (Idéburet offentligt 
partnerskap) samt extern uppvaktning vid jubileum, etableringar, invigningar 
samt för goda idrottsliga- och kulturella gärningar. 

Omsorgsnämndens reglemente gör gällande för nämndens ansvar och arbete. 
Det finns idag inget i reglementet angivet gällande stöd till föreningar. 
 
Ärendebeskrivning 
Förslag till riktlinje för sponsring, föreningsbidrag och IOP m.m. remitteras för 
synpunkter till bildningsnämnden och omsorgsnämnden. Synpunkter ska vara 
kommunsekreteraren tillhanda senast den 30 september 2021. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträdesprotokoll 18 maj 2021 
Förslag till riktlinjer 17 maj 2021 
Förvaltningschef remissvar 24 augusti 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden ställer sig bakom förslag till riktlinje för sponsring, 
föreningsbidrag och IOP mm och lämnar remissvar till kommunstyrelsen. 

  

Utdrag till 
Kommunstyrelsen 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 181 Dnr ON176-21   778 

Delgivning Lex. Maria 
 
Sammanfattning 
Inger Söderberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, informerar om 
inlämnad internutredning avseende Lex Maria. 
Händelsen uppmärksammades i samband med att anhörig 2021-04-23 
kontaktade medicinskt ansvarig sjuksköterska för att lämna 
synpunkt/klagomål. 
Anmälan är skickad till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

Beslutsunderlag 
Intern utredning Lex Maria, sekretess, 28 juni 2021 
Lex Maria anmälan till IVO 12 juli 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av information från medicinskt ansvarig 
sjuksköterska, MAS, gällande Lex Maria och ser fram emot att alla rutiner 
ses över. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 182  

God nära vård 
 
Sammanfattning 
Information vid sammanträdet av Inger Söderberg, MAS och utvecklare, 
informerar. 
En förändring i sjukvårdssystemet, en närmare vård rent geografiskt, ex. 
teknisk lösning i form av digitala lösningar, mobila team, vård i hemmet. 
Ska arbeta mer förebyggande. Stat, regioner och kommuner ska arbeta 
närmare varandra. 
Är i genomförandefasen, färre sjukvårdsplatser, utökad primärvård. Ett mål 
att stärka hälsan, den enskilde ”patienten” ska vara delaktig i vården. 

Processledare och projektledare är tillsatta. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 1 september 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 183 Dnr ON306-21   012 

Avveckling gruppbostad LSS 
 
Sammanfattning 
I samband med flytt av en gruppbostad till Yrkesvägen, har förvaltningen 
uppmärksammat att det finns lediga lägenheter i befintliga gruppbostäder 
vilket möjliggör en nedläggning av ytterligare en gruppbostad. 
Omsorgsförvaltningen föreslår därför en avveckling av gruppbostaden på 
Damastvägen 13. Avtalet sträcker sig till sista augusti 2022. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 22 juli 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar uppdra åt omsorgsförvaltningen att påbörja 
avveckling av LSS gruppbostad Damastvägen. 

Yrkande från Britt-Inger Remning (M) om att få en redovisning till 
verkställighetsutskott och omsorgsnämnd av planerade ändringar och behov 
av boende och eventuellt avveckling gällande gruppbostäder LSS. 

Omsorgsnämnden beslutar enligt yrkandet från Britt-Inger Remning (M) 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 184 Dnr ON307-21   012 

Ny korttidsenhet LSS 
 
Sammanfattning 
På grund av ett ökat antal beviljade insatser om korttidsvistelse enligt Lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) § 9:6 behöver 
Omsorgsförvaltningen skapa en korttidsenhet i Hedemora. 
Under senaste året har Omsorgsförvaltningen haft ett elevboende i Hedemora. 
Det beslutet har nu upphört och brukaren har fått annat beslut. 
Omsorgsförvaltningen ser nu möjlighet att skapa en korttidsenhet med befintlig 
personal men behöver utökad lokalyta. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 27 november 2020. 

Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden beslutar ge omsorgsförvaltningen i uppdrag att starta en 
korttidsenhet enligt LSS § 9:6. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 185 Dnr ON308-21   012 

Omstrukturering av Tallgatan gruppboende, start av 
serviceboende, trapphusmodell. 
 
Sammanfattning 
Översyn av omsorgsförvaltningens verksamheter och hur de ska vara inriktade 
och anpassas efter brukares behov.  
Kommunen har i nuläget ingen bra boendeform att erbjuda de som är för 
självgående för gruppboende men samtidigt inte klarar sig med enbart 
boendestöd. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 14 februari 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämndens beslutar att godkänna omsorgsförvaltningens förslag om 
skyndsam omstrukturering av Tallgatans gruppboende för start av 
serviceboende i trapphusmodell för personer med psykiskt funktionshinder 
enligt Socialtjänstlagen. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 186 Dnr ON337-21   700 

Tema HSR 
 
Sammanfattning 
Linda Tellström, biträdande enhetschef, informerar om HSR. 5 
arbetsterapeuter – 4 fysioterapeuter/sjukgymnaster och 1 rehab.assistent. 
Rehabilitering, hjälpmedelsförsörjning, förskrivningsrätt på hjälpmedel. 
Nätverksarbete, patient, anhörig, 
Mål, förbättra och motverka försämring. Funktionsbevarande arbetssätt. 
Konsulterande arbetssätt – förmedla kunskap vidare till personalgrupper för 
att de ska kunna utföra delegerade arbetsuppgifter. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 1 september 2021 
Powerpointpresentation, skickas ut till ledamöterna. 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av information om HSR och tackar för 
presentationen. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 187 Dnr ON305-21   730 

Redovisning synpunkter / Klagomål januari – juni 2021 
 
Sammanfattning 
Omsorgsförvaltningen redovisar synpunkter och klagomål för perioden 2021-
01-01—2021-06-30. 
Totalt har det inkommit 25 synpunkter/klagomål till omsorgsförvaltningen 
under perioden.  
Under perioden 2020-01-01- 2020-06-30 hade 30 synpunkter/klagomål 
inkommit. 
 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 28 juli 2021  
Bilaga Redovisning synpunkter – klagomål 28 juli 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar godkänna redovisningen av inkomna synpunkter 
och klagomål och att förvaltningarna får i uppdrag att arbeta vidare med 
förbättringar i de olika områdena. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 189 Dnr ON410-19   006 

Ärendeuppföljningslista 
 
Sammanfattning 
Omsorgsnämnden går igenom pågående uppdrag som politiken gett 
omsorgsförvaltningen. 
Information om diskussion mellan förvaltningschef, personalchef och 
Kommunal gällande individuellt anpassat schema. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens ärendeuppföljning 23 juni 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har gått igenom ärendeuppföljningslistan. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
25(29) 

Sammanträdesdatum 
2021-09-01 
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§ 190 Dnr ON324-21   050 

Konsumentvägledning, avtal 
 
Sammanfattning 
Avtal om att Säters kommun åtar sig konsumentvägledning för Hedemora 
kommun.  
Eftersom de ärenden som konsumentvägledaren ser kommer in från 
Hedemora har minskat och det inte har varit möjligt att vara fysiskt på plats 
så föreslår Säter en ändring i avtalet och med det en minskad kostnad. Säter 
vill se över omfattningen och även kostnaden för Hedemora men det kräver 
ju också att de hinner planera för det. 
KS-beredningen undrar om omsorgsnämnden har statistik över hur många 
ärenden det rör sig om de senaste åren och om nämnden kanske avser att 
upphöra med konsumentrådgivningen. 
Efterfrågad statistik inkom från Säter 2021-08-24 
 

Beslutsunderlag 
Avtal mellan Säter och Hedemora kommun, konsumentvägledning 29 maj 
2019 
Förslag från Säters kommun på nytt avtal för år 2021 skickat till 
kommunstyrelsen 4 juni 2021. 
Konsumentvägledningens antal ärenden i Hedemora, 24 augusti 2021 
Ärenden per typ av klagomål/förfrågan för Hedemora, 2019, 2020, 2021 
Ärenden per typ av vara/tjänst för Hedemora, 2019, 2020, 2021 
 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar att ärendet tas upp i omsorgsnämnden den 29 
september, förvaltningen får i uppdrag att titta över grunden till avtalet och 
omsorgsnämnden återkommer med ett förslag till kommunstyrelsen. 

  

Utdrag till 
Kommunstyrelsen 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 191  

Förvaltningschef informerar 
 
Sammanfattning 
Covid läget är lugnt just nu, bevakas. Samarbete med regionen i frågan. 
Skyddsutrustning finns i förvaltningen. 
Rekryteringsmöte efter Lena Wilstrand, 3 personer är uttagna till intervju. 
Marjo har fram till tillsättning av avdelningschef ett utökat ansvar för 
hemtjänsten. Anna Frisk Gustafsson, avdelningschef, med stöd av Elisabeth 
Helgé, enhetschef, har ett utökat ansvar för LSS enheten. 
En arbetsmiljökartläggning ska göras bland enhetschefer, HR kommer att 
hålla i den.  
Ett statsbidrag är utannonserats, återhämtningsbidrag, utöka kompetens 
bland personalen. 
En lex Sarah, hemtjänsten, en person har inte öppnat dörren – personalen 
kom inte in. Rutin har inte följts. 
En ny undersköterskeutbildning startar, 20 personer anmälda. 
Sommaren 2021 – en ansträngd situation på grund av personalbrist. Inför 
2022 måste semestern planeras till juni – juli – augusti.  
Många personalärenden har inträffat under sommaren. 

 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 
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§ 192  

Rapporter 
 
Sammanfattning 
Kajsa-Lena Fagerström (S) ledamot i Hjälpmedelsnämnden informerar att de 
ser över vad hjälpmedel kostar och vad de hjälpmedelsbehövande ska betala, 
ser över digitala hjälpmedel. 
Ombyggnation sker vid hjälpmedelscentralen.  
Höga sjuktal på hjälpmedelscentralen. 
 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av rapporter 
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§ 193  

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

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

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

C) Delgivningar av förvaltningschef 
Vidaredelegation från förvaltningschef till avdelningschef under 
perioden 2021-07-02—2021-08-06 Dnr ON 182-21   002 
Delegation i personalärende Dnr ON 280-21   002 
Avtal konsult BoU Dnr ON 326-21   050 
Avtal konsult, biståndsenheten, LSS Dnr ON319-21   050 

D) Delgivning av TF förvaltningschef 
Beslut om placering vid institution, 210629–210827, Vuxenenheten 
Beslut om placering vid institution, 210628–210813, Vuxenenheten 
Tilläggshyresavtal daglig verksamhet LSS, hyresökning 
Korpen/Ängen Dnr ON293-21   050 
Avtal om omvårdnadstjänster, Smedjebacken, Dnr ON341-20   050 

E) Delgivningar av ordförandebeslut 
Ordförandebeslut, placeringsbeslut 11 § LVU, BoU 
Ordförandebeslut, placeringsbeslut 11 § LVU, BoU 
Ordförandebeslut, godkännande jourhem BoU 
Ordförandebeslut, placering i jourhem 11 § LVU, BoU 
Ordförandebeslut, köp av extern plats, Biståndsenheten 

 

De handlingar som delges till sammanträdet ska hålla i GDPR syfte 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av delgivningar, beslut fattade på delegation. 
Ett utpekat delegationsärende gällande LSS, avslag gällande sjukersättning. 
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§ 194  

Delgivningar 
 
Sammanfattning 
Förvaltningsrätten i Falun, 2021-07-06, mål nr 890-21, tillfälligt utökad 
personlig assistans, avslås 
Förvaltningsrätten i Falun, 2021-07-26, mål nr 972-21, ekonomiskt bistånd, 
avslås 
Förvaltningsrätten i Falun, 2021-07-26, mål nr 990-21, ekonomiskt bistånd, 
avslås 
Förvaltningsrätten i Falun, 2021-07-28, mål nr 1793-21, ekonomiskt bistånd, 
avslås 
Förvaltningsrätten i Falun, 2021-08-03, mål nr 1478-21, ekonomiskt bistånd, 
avslås 
Förvaltningsrätten i Falun, 2021-08-13, mål nr 5624-20, ekonomiskt bistånd, 
avslås 
Förvaltningsrätten i Falun, 2021-08-13, mål nr 5722-20, ekonomiskt bistånd, 
avslås 
Kammarrätten i Sundsvall, 2021-08-24, mål nr 1543-21, upphörande av 
LVM, avslås 
 
Utskickade 
KF § 137 Val av ledamöter till Omsorgsnämnden. 
Region Dalarna Utskrivningsklara juni 2021 
Region Dalarna Utskrivningsklara juli 2021 
Nyhetsbrev Orka och funka 

 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av delgivningar. 
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