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§ 227  

Fastställande av dagordning 
 
Sammanfattning 
Genomgång av dagordning. 
 

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

Ekonomisk rapport, september 
 
Sammanfattning 
Eva Back och Anette Eriksson ekonomer, redovisar ekonomi 2021-01-01—
2021-09-30 
Omsorgsförvaltningen redovisar efter nio månader ett överskott a 16,8 mkr. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens ekonomiska rapport för januari-september 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av ekonomisk rapport för september 2021 
och tackar för det fina arbetet som utförts i förvaltningen och av ekonomer. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 229 Dnr ON379-21   041 

Begäran om ombudgetering av investeringsmedel 
 
Sammanfattning 
Omsorgsförvaltningen har i sin investeringsbudget för 2021 avsatt 800 tkr till 
utrustning i den nya samlingslokalen på Vintergatan. Investeringen kommer ej 
att påbörjas 2021 varför ombudgetering till 2022 begärs. 

Beslutsunderlag 
Begäran om ombudgetering av investeringsmedel, ekonoms skrivelse 19 
oktober 2021. 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden begär hos kommunfullmäktige att de medel, 800 tkr, som 
avsatts i 2021 års investeringsbudget för utrustning av samlingslokalen på 
Vintergatan får ombudgeteras till 2022. 

 

  

Utdrag till 
Kommunfullmäktige 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 230 Dnr ON399-21   701 

Delgivning ATL:s delårsrapport 2021, verksamhetsplan 
2022. 
 
Sammanfattning 
Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel (ATL) 
har skickat en delårsrapport för 2021. 
Gemensamma nämndens uppdrag består av myndighetsutövning vilket 
innebär att utreda ansökningar om serveringstillstånd för alkoholdrycker och 
försäljningstillstånd för tobaksvaror. Gemensamma nämnden hanterar 
anmälningar om försäljning av folköl, e-cigaretter och påfyllningsbehållare. 
Uppdraget innefattar även tillsyn över serveringsställen och 
försäljningsställen som bedriver försäljning liksom den kommunala 
kontrollen av receptfria läkemedelsförsäljningen i detaljhandeln. 

Beslutsunderlag 
ATL delårsrapport 2021 
ATL verksamhetsplan 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av ATL:s delårsrapport 2021 och 
verksamhetsplan för 2022. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
Kommunstyrelsen 
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§ 231 Dnr ON286-20   013 

Månadsstatistik, september 
 
Sammanfattning 
Månadsstatistik och jämförelsetal för september 2021 gällande myndighet 
och verkställighet. 
 

Beslutsunderlag 
Månadsstatistik september 2021 
Jämförelsetal september 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av månadsstatistik för september månad 
2021. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 232 Dnr ON383-21   701 

Samverkan mellan Hedemoras och Säters kommun 
gällande gemensam MAS 
 
Sammanfattning 
Ett förslag om en gemensam MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska, för 
Hedemora kommun och Säters kommun, har framförts. 
Förvaltningen framför därför behov av utredning för ställningstagande om 
faktisk samverkan kring MAS-uppgifterna. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 6 oktober 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans 
med Säters kommun utreda förutsättningar för samverkan kring medicinskt 
ansvarig sjuksköterska (MAS) och att återrapportera till omsorgsnämnden 
för ställningstagande om samverkan. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 233 Dnr ON247-21   700 

Tema AME och försörjningsstöd.  
 
Sammanfattning 
Micael Morelius, enhetschef AME, Dan Jonsson, arbetsledare och Sara 
Pommer, enhetschef försörjningsstöd vuxenenheten, informerar om 
pågående arbete. 
Uppföljning kvartal 3, ekonomiskt bistånd minskar med cirka 17 % jämfört 
med 2020.  
Insatser med Mini Maxi för ca 55 personer varav ca 15 i extern praktik. 
 
Elin Gröndahl, 1:e socialsekreterare tillsammans med 2 gäster. De berättar 
om sin aktuella livssituation och hjälpen och stödet de fått. 

Beslutsunderlag 
Information vid sammanträdet 27 oktober 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen och tackar för 
redovisningen och ett stort tack till gästerna. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 234 Dnr ON099-21   003 

Egenkontroll vuxenenheten 
 
Sammanfattning 
Inom ramen för nämndens internkontrollplan för år 2021 redovisas resultatet 
av egenkontroller som utförts i form av stickprov. Egenkontrollen har 
genomförts utifrån granskningsmallar för respektive område.  
Urvalet har slumpvis valts av systemadministratör. Samtliga egenkontroller 
har utförts under september 2021 

Beslutsunderlag 
Vuxenenhetens egenkontroll, rapport 24 september 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna genomförd egenkontroll avseende 
vuxenenheten enligt nämndens internkontrollplan och ser att förvaltningen 
arbetar aktivt med egenkontrollerna. 
  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 235 Dnr ON380-21   721 

LSS planering, framtida behov 
 
Sammanfattning 
En sammanställning över samtliga LSS gruppbostäder samt 
servicelägenheter har gjorts, med åldersfördelning av de personer som bor i 
gruppbostad.  

En planering för eventuella kommande behov. 

En planering över omorganisation av befintliga gruppbostadsplatser när 
Yrkesvägens gruppbostad är klar. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 22 september 2021 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 6 oktober 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen gällande planering och 
framtida behov inom LSS verksamheten och uppdrar till förvaltningen att 
noga följa verksamheten. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 236 Dnr ON381-21   701 

Länsövergripande överenskommelse om samverkan 
för barn och ungas hälsa 
 
Sammanfattning 
Överenskommelsen utgör ett länsövergripande styrdokument för Region 
Dalarnas hälso- och sjukvård och Dalarnas kommuner, med yttersta syfte att 
utveckla en behovsanpassad, personcentrerad och sammanhållen stöd- och 
vårdkedja av hög kvalitet för barn, unga och unga vuxna. 
Målen med överenskommelsen är: 
-att alla barns, ungas och unga vuxnas bästa uppnåeliga hälsa ska säkerställas i 
hela länet.- att förskola, skola, region och socialtjänst samordnar sitt arbete med 
barn, unga och familjer, gällande såväl främjande och förebyggande arbete som 
vid indikerat behov av stöd, så att barn, unga och familjer i Dalarna får rätt hjälp 
i rätt tid. 
-att tidiga insatser ges i barnets/den unges naturliga miljö och med samlad 
kunskap om dennes hela levnadssituation. 
- att överenskommelsen ska utgöra grund för framtagande och implementering 
av lokala samverkansöverenskommelser i varje enskild kommun gällande barn, 
unga och unga vuxna. 

Beslutsunderlag 
Länsövergripande överenskommelse, Välfärdsrådet 26 augusti 2021 
Minnesanteckningar Välfärdsrådet 26 augusti 2021 
Missiv, länsövergripande överenskommelse 7 september 2021 
Underlag för rekommendation 19 augusti 2021 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 6 oktober 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden godkänner länsövergripande överenskommelse om 
samverkan för barn och ungas hälsa, beslutet gäller under förutsättning att 
samtliga ingående parter fattar likalydande beslut.  
Beslutet delges kommunstyrelsen. 

  
 
forts § 236 
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forts § 236 

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
Kommunstyrelsen 
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§ 237 Dnr ON341-21   209 

Gussarvsgårdens samlingslokal 
 
Sammanfattning 
En utredning har gjorts av omsorgsförvaltningen gällande användningsbehov 
av samlingslokal Gussarvsgården. En muntlig presentation av ärendet samt 
dokumentation delas ut vid omsorgsnämndens sammanträde. 
 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningen, muntlig information vid sammanträdet 27 oktober 
2021. 

 

Omsorgsnämnden den 29 september ger omsorgsförvaltningen i uppdrag att 
skriva en verksamhetsberättelse gällande samlingslokalen Gussarvsgården i 
befintliga lokaler på Vintergatan och återkommer till Omsorgsnämndens 
sammanträde den 27 oktober 2021. 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen gällande samlingslokalen 
och uppdrar till omsorgsförvaltningen att lämna en återkoppling till 
omsorgsnämnden i juni månad 2022 om hur planeringen går. 

  

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 238 Dnr ON340-21   700 

Ungdomens hus 
 
Sammanfattning 
Bildningsnämnden har fått en motion från Liberalerna gällande att starta ett 
ungdomens hus.  
Motionen bifölls av kommunfullmäktige den 22 september 2020. 

Uppdrag har lämnats till berörda nämnder att utreda möjligheten att utveckla 
och iordningställa ett Ungdomens hus. 

Beslutsunderlag 
Motion från Liberalerna 28 januari 2020 
Kommunfullmäktiges frågeställningar, KF § 126, 22 september 2020 
Bildningsnämndens motionssvar 2 juni 2021 
Omsorgsförvaltningens yttrande 22 september 2021 

 

Omsorgsnämnden beslutar den 29 september 2021 att återremittera ärendet 
till omsorgsförvaltningen att utreda frågeställningarna från 
kommunfullmäktige 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar, 

- att anta omsorgsförvaltningens svar på motionen rörande Ungdomens hus  
- att yrka på att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt nämnderna att 
fullgöra kommunfullmäktiges tidigare beslut, att dialog med ungdomar ska 
genomföras och att studiebesök genomförs i kommuner med ett fungerade 
Ungdomens hus  
- att yrka på att kommunfullmäktige beslutar att ge nämnderna i uppdrag att 
skapa beredskap i budgetdiskussion för verksamhetsåret 2023  
 

  

Forts. § 238 
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Forts. § 238 

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
Bildningsnämnden 
Kommunfullmäktige 
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§ 239 Dnr ON398-21   730 

Handlingsplan utifrån riktlinje för att motverka våld i 
nära relationer 2021–2023 
 
Sammanfattning 
Uppdrag från kommunfullmäktige 28 september 2021 ges till kommunens 
förvaltningar och bolag att ta fram handlingsplaner kopplat till riktlinje för att 
motverka våld i nära relationer 2021–2023. Presentation av handlingsplanerna 
ska ske till kommunstyrelsen den 9 november 2021. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsnämndens handlingsplan 20 oktober 2021 
Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll § 152, 28 september 2021 
Hedemora kommuns riktlinje för att motverka våld i nära relationer 2021–
2023, reviderad 14 september 2021. 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar att anta handlingsplan för att motverka våld i nära 
relation och överlämnar den till kommunstyrelsen. 

  

Utdrag till 
Kommunstyrelsen 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 240 Dnr ON176-21   778 

Delgivning, komplettering lex Maria 
 
Sammanfattning 
Komplettering av intern utredning lex Maria skickad till inspektionen för 
vård och omsorg (IVO). En fördjupad analys och bedömning av bidragande 
och bakomliggande orsaker. 
Beslut kom från IVO 2021-10-26 att de avlutat ärendet. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens komplettering av lex Maria, 14 oktober 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av den kompletterade utredningen gällande 
lex Maria. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
21(30) 

Sammanträdesdatum 
2021-10-27 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 241 Dnr ON377-21   778 

Delgivning personalärende, lex Sarah 
 
Sammanfattning 
En incident gällande allvarliga missförhållande och konsekvenser för den 
enskilde. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens anmälan till IVO enligt lex Sarah 28 september 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av anmälan till IVO enligt lex Sarah. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 242  

Information om sommaren och introduktion, utveckling 
av introduktion 
 
Sammanfattning 
Enhetschef vid bemanningsenheten informerar om sommaren och 
introduktion till vikarier och utveckling av introduktionen. 
Intervjuer under 2020 gjordes via teams på grund av pandemin, olika rutiner 
gjordes för att det skulle fungera med olika kontroller, språk, språkförståelse, 
stavning, körkort. Belastningsregister tas in i hemtjänst. 
Bemanningsenheten består av tre administratörer och en enhetschef, de 
arbetar med KRAM i fokus, kravspecifikationer för de olika verksamheterna. 
Nuläget, många vikarier har påbörjat utbildningar vilket är positivt, det 
medför att tillgången på vikarier inte är hög just nu. Rekrytering av nya 
vikarier pågår. 
10 personal arbetar inom Resursen idag, med flytande arbetstid. 

Beslutsunderlag 
Information vid sammanträdet 27 oktober 2021 

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

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 243 Dnr ON230-20   720 

Ej verkställa beslut SoL och LSS, kvartal 3 
 
Sammanfattning 
Omsorgsförvaltningen har en skyldighet att till inspektionen för vård och 
omsorg (IVO), kommunens revisorer och kommunfullmäktige rapportera in 
gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. 
Rapporten avser kvartal 3 för 2021, perioden 2021-07-01—2021-09-30. 

Beslutsunderlag 
Rapport, ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 3, 18 oktober 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar att redovisningen av ej verkställda beslut för 
kvartal 3, 2021 godkänns. Rapporten skickas till kommunfullmäktige och 
kommunens revisorer för kännedom. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevision 
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§ 244 Dnr ON397-21   701 

Delgivning av migrationsverkets reviderade 
årsplanering 
 
Sammanfattning 
Tre gånger per år, vår, sommar, höst skickas en aktuell årsplanering ut till 
samtliga kommuner och länsstyrelser. Aktuell årsplanering publiceras också på 
Migrationsverkets webbplats. 
Syftet med årsplaneringen är att skapa förutsättningar för både Migrationsverket 
och kommuner att kunna planera anvisandet och mottagandet av nyanlända 
personer. Årsplaneringen anger en uppskattning av hur många nyanlända som 
varje kommun kommer att få anvisade per månad under 2021. 

Beslutsunderlag 
Migrationsverkets information om reviderad årsplanering 29 september 2021 
Tabell för årsplanering 29 september 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av migrationsverkets reviderade årsplanering 
2021. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 246  

Förvaltningschef informerar 
 
Sammanfattning 
Covid läget, ett oförändrat läge. Svårt att fylla vikariebehovet. 
Personal ska fortsätta testa sig vid symtom. 
Munskydd ska användas av ovaccinerad personal om det inte går att hålla 
avstånd på 2 meter. 
Alla medarbetare blir erbjudna influensavaccination. 
Den övergripande stabsinformationen kommer att ske varannan vecka. 
Covid vaccination av tredje sprutan har getts på äldreboendena, det är klart. 

Länsgemensam rutin för de i presidiet som tar individuella beslut  

Fokus Hemtjänst, utvecklingsarbete pågår, en planering för hur 
medarbetarna ska arbeta. Under en månads tid kommer en extern person för 
att hjälpa till att komma vidare. 
 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av information från förvaltningschef. 
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§ 247  

Rapporter 
 
Sammanfattning 
Språktolknämnden, Hedemora kommun kommer att få en minskning av 
avgiften. 
Resultatet ser bra ut, tolkar deltar ofta digitalt.  
Tolkservice har fungerat bra under året. 
 
 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av rapporter. 
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§ 248  

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

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

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

C) Delgivningar av förvaltningschef 
Avtal konsult, socialsekreterare 2021-10-06—2022-03-31               
Dnr ON027-21   050 
Vårdhygienavtal Dnr ON394-21   050 
Avtal Handledartjänster Dnr ON244-21   050 

D) Delgivning av avdelningschef 
Avtal om köp av omvårdnadsplats 2021-10-01—2021-11-12  
Dnr ON292-21   058 

E) Delgivning av ordförande 
Beslut om placering enligt 11 § LVU, BoU 2021-09-08. 
 
De handlingar som delges till sammanträdet ska hålla i GDPR syfte 

 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av delgivningar av beslut fattade på 
delegation. 
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§ 249  

Delgivningar 
 
Sammanfattning 
Förvaltningsrätten i Falun, 2021-09-29, mål nr 197–21, ekonomiskt bistånd, 
avslås. 
Förvaltningsrätten i Falun, 2021-10-04, mål nr 1974–21, ekonomiskt bistånd, 
målet åter till nämnd för den handläggning som krävs. 
Förvaltningsrätten i Falun, 2021–10, mål nr 945–21, ekonomiskt bistånd, 
avslås. 
Förvaltningsrätten i Falun, 2021-10-07, mål nr 96–21, ekonomiskt bistånd, 
avslås. 
Förvaltningsrätten i Falun, 2021-10-07, mål nr 1424–21, ekonomiskt bistånd, 
målet åter för fortsatt handläggning. 
Förvaltningsrätten i Falun, 2021-10-08, mål nr 536–21, ekonomiskt bistånd, 
avslås. 
Förvaltningsrätten i Falun, 2021-10-08, mål nr 1335–21, ekonomiskt bistånd, 
avslås. 
Förvaltningsrätten i Falun, 2021-10-13, mål nr 2553–21, ekonomiskt bistånd, 
avslås. 
Förvaltningsrätten i Falun, 2021-10-18, mål nr 2146–21, ekonomiskt bistånd, 
målet åter för fortsatt handläggning, delvis avslag. 
Förvaltningsrätten i Falun, 2021-10-18, mål nr 4532-21, omedelbara 
omhändertagande ska bestå. 
Förvaltningsrätten i Falun, 2021-10-18, mål nr 6331-20, 6334-20, 
ekonomiskt stöd enligt LSS, avslås. 

Utskickade 

Familjerådgivningsstatistik och medelväntetid. 
Socialstyrelsens statistik, familjerådgivning, januari – september 2021 
gällande kommunerna Avesta, Borlänge, Hedemora, Ludvika, Smedjebacken 
och Säter. 
Region Dalarna, Utskrivningsklara september 2021. 
Region Dalarna, Enkät, frågor och svar gällande samverkan sommaren 2021. 
Information – reflektion över samverkan mellan kommunens socialtjänst och 
arbetsförmedlingen. 
Forts. § 249 
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Forts. § 249 
 
Delgivning Vårdhygienavtal 2022-01-01—2022-12-31. 
Sammanträdesprotokoll 2021-09-28, KF § 153, reviderat reglemente 
godkänns. 

Sammanträdesprotokoll 2021-09-28, KF § 163, befrielse från uppdrag. 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av delgivningar. 
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