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Plats och tid Tjädernhuset, sammanträdesrum Vargen, kl. 09.00 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista sida 2 

Övriga närvarande Ersättare 
Se närvarolista sida 2 
Tjänstemän 
Se närvarolista sida 2 
Övriga 
Se närvarolista sida 2 

Justerare  

Justeringens plats och tid Tjädernhuset, onsdag den 7 december 2022, kl. 11.00 
 
Underskrifter 
 Sekreterare  ________________________________  Paragrafer 225–229 
   Ingela Sätterström  

 Ordförande  ________________________________  
 

   Kajsa-Lena Fagerström (S)  

 Justerare  ________________________________   
 

   Torgny Karlsson (S)   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-12-07 

Datum då anslaget sätts upp 2022-12-08 Datum då anslaget tas ned 2022-12-30 

Förvaringsplats för protokollet Omsorgsförvaltningen 
 

Underskrift  ________________________________  
 

   Ingela Sätterström  
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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter 
 

Kajsa-Lena Fagerström (S) ordförande  
Anette Granegärd (C) 1:e vice ordförande  
Torgny Karlsson (S)  
Inger Hjort (S)  
Karin Perers (C)  
Staffan Nordström (V)  
Åsa Ljungqvist (M)  
Inga-Britt Johansson (KL)  
 
 

Tjänstgörande ersättare 
 

Lars Westlund (S)  
Jonas Carlgren (M)  
Ulf Carlsson (S)  
 

Övriga närvarande  

Ersättare 
 

Bengt Olof Hedlund (S)  
Roland Kols (C)  
 

Tjänstemän Marjo Savelius, förvaltningschef  
Anna Frisk Gustafsson, avdelningschef  
Anette Eriksson, ekonom  
Jennie Vikström, ekonom  
 

 Ingela Sätterström, nämndsekreterare  
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§ 225  

Fastställande av dagordning 
 
Sammanfattning 
Genomgång av dagordning 
 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden fastställer dagordningen. 
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§ 226 Dnr ON468-22   209 

Ombyggnation av personalomklädningsrum, 
Norrbygatans gruppbostad. 
 
Sammanfattning 
En ombyggnation av ett badrum i källaren som inte längre används av de 
boende på Munkbohemmet, badrummet är möjligt att göra om till ett 
omklädningsrum till personalen på Norrbygatans gruppbostad.  
Enligt offert från Hedemora Bostäder beräknas kostnaden bli ca 200 000 
kronor. Då får personalen tillgång till både dusch och toalett samt skåp för 
att förvara sina arbetskläder, detta för att följa alla hygienrutiner. 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott föreslår Omsorgsnämnden att 
bevilja ombyggnationen för att skapa ett personalomklädningsrum vid 
Norrbygatans gruppbostad enligt offerten från Hedemora bostäder till en 
summa av 200 tusen kronor som tas från 2022 års budget. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 24 november 2022 
Offert från Hedemorabostäder 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar bevilja ombyggnation för att skapa ett 
personalomklädningsrum vid Norrbygatans gruppbostad enligt offerten från 
Hedemora bostäder till en summa av 200 tusen kronor som tas från 2022 års 
budget 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 227 Dnr ON473-22   049 

Särskilt boende Norden, kostnad för nya dörrar och 
larm 
 
Sammanfattning 
Under den pågående ombyggnationen på Norden har man uppmärksammat 
behov av nya grindar/dörrar i trapphusen. Det är 4 grindar som behöver 
bytas ut. Grindarna som finns idag håller inte säkerhetsmässigt då det inte 
finns kodlås som ”släpper” i händelse av brand.  Det är en direkt fara att inte 
snabbt kunna utrymma. I det förslag som Hedemora bostäder tagit fram 
föreslår man att sätta in dörrar som är kopplade mot brandlarmet. Om 
brandlarmet går öppnar låsfunktionen upp sig automatiskt och man kan ta sig 
ut via trappen. Kostnaden för nya dörrar är 350 000 kr 

Kodlåsen på dörrarna är ett hopplock med många olika lösningar som man 
monterat genom åren. Systemet är gammalt och det finns inga nya 
komponenter att kunna laga det med om det går sönder. Det blir mycket 
sårbart. 
Det nya systemet som vi önskar få byta till finns redan i hela kommunen 
vilket underlättar vid eventuella reparationer och service.   
Kostnaden för låsen är 350 000   

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott beslutar föreslå 
omsorgsnämnden att bifalla omsorgsförvaltningens begäran om att byta ut 
lås och grindar på Norden under 2022 till en summa av 700 tusen kronor 
som tas från 2022 års budget. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 29 november 2022 
Offert från Hedemorabostäder 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar bifalla omsorgsförvaltningens begäran om att 
byta ut lås och grindar på Norden under 2022 till en summa av 700 tusen 
kronor som tas från 2022 års budget. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 228 Dnr ON102-22   041 

Förslag effektivisering och detaljbudget för 2023 
 
Sammanfattning 
Omsorgsnämnden erhöll 468 500 tkr i budgetram för verksamhetsåret 2023. 
Nämnden har utöver de förstärkningar som ska göras ett ofördelat belopp på 
närmare 1 100 tkr. 
 Förslag på åtgärder  
- Omsorgsförvaltningen ger förslag på reviderar taxor- och avgifter avseende 
trygghetslarm till sammanträdet i januari  
- Den ofördelade potten på 1 100 tkr bekostar det regionala HVB-hemmet  

Budget för korttids, barn LSS, på motsvarande 1 300 tkr förs över till att 
bekosta merkostnader som redovisats. Budget för behov av köp av plats 
berörs inte.  

- Budget för kurser och övriga oförutsedda kostnader på motsvarande 2 000 
tkr effektiviseras för att bekosta merkostnader som redovisats. Detta innebär 
att 1 600 tkr återstår för utbildningar och kurser på övergripande nivå, 
alternativt ses denna pott som buffert för nämndens oförutsedda kostnader 
under året. Enhetschefers och avdelningschefers budget för kurser och 
utbildningar berörs inte.  
Detta innebär att merkostnader på 4 400 tkr kan täckas av nämndens 
ofördelade pott och omfördelningar samt effektiviseringar på motsvarande 
belopp ifrån befintlig ram. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 28 november 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
- Omsorgsnämnden beslutar att effektivisera motsvarande 2 mkr från 

den övergripande budgeten för kurser och utbildningar samt 
oförutsedda kostnader.  

- Omsorgsnämnden beslutar att förvaltningen genomför omfördelning 
av budget avseende korttids, barn LSS samt att den ofördelade potten 
bekostar det regionala HVB-hemmet 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 229 Dnr ON476-22   049 

Extra utbetalning av ”julklappspeng” i december 
 
Sammanfattning 
Extra julklappspeng i syfte om att stödja de med knappare ekonomiska 
förhållanden ses en möjlighet att stödja individer och familjer med en 
engångsutbetalning under december månad.  

Många individer och familjer har ökande kostnader för mat, el och andra 
utgifter relaterade till inflation och andra omständigheter. 
Huruvida ett ekonomiskt stöd faktiskt tillfaller barnet/ungdomen är svår att 
följa upp. Dock kan ett tillfälligt ekonomiskt stöd ge individer och familjer 
ge en liten guldkant lagom till jul. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 6 december 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar betala ut ett engångsbelopp på 500 kr till hushåll 
med hemmavarande barn/ungdomar i december månad. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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