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§ 61  

Fastställande av dagordning 
 
Sammanfattning 
Genomgång av dagordning. 

Tillägg av punkt, ekonomi. 

Tillägg av punkt, inriktningsbeslut och förvärva fastighet. 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott fastställer dagordningen. 
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§ 62  

Ekonomi 
 
Sammanfattning 
Kostnader för överskjutande semester - semesterskuld, avgångsvederlag 
kommer att gå ut samt pensionsöverenskommelser. 
 
Covid relaterade kostnader, ingen information ännu om fortsatt stöd genom 
statsbidrag.  
Merkostnader ca 2 miljoner i år, Covid kostnader. 

Budgetavstämningar pågår för februari månad. 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av informationen. 

  

 

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 63  

Ekonomi 2021 
 
Sammanfattning 
Förändringar, kostnadsökningar i verksamheterna ökar på besparingskraven. 
 
Samordnad fastighetsförvaltningen medför ökade kostnader. 
Kvadratmeterpriset kommer att öka, ca 280 tusen kronor totalt.  
Omsorgsförvaltningen tappar intäkter om avgiftsunderlaget påverkas och fler 
eventuellt inte kommer att betala omvårdnadskostnaden. 
 
Ökade hyror för nya Tjädernhuset. 
 
Kommunen ska återsöka momsökningen vid Vinstragården för 2020. 
 
Till april kommer ett arbetsmaterial för effektiviseringar. 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av informationen. 

  

 

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 64 Dnr ON415-20   700 

Beslutstexter och hänvisning till rätt delegat 
 
Sammanfattning 
Beslutsformuleringar till myndighetsbeslut avseende vuxenenheten. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens vuxenenhets skrivelse 23 februari 2021 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott föreslår omsorgsnämnden att 
godkänna beslutsformuleringar gällande vuxenenheten. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 65 Dnr ON088-21   139 

Motion, införa integrationsplikt för nyanlända och 
asylsökande i Hedemora kommun 
 
Sammanfattning 
 
Följande motion av Marit Andersson (SD) anmäldes som inkommen vid 
kommunfullmäktige den 28 januari 2020:  
”Sedan en tid tillbaka finns i Sverige en lag som tvingar kommunerna att ta 
emot nyanlända. Efter två år övergår kostnaderna för dessa individer till 
kommunen.  
Det är därför både önskvärt och rimligt att man på kommunnivå agerar för att 
skapa incitament för den enskilde att så snabbt som möjligt integrera sig i 
samhället i tillräcklig omfattning för att kunna skaffa sig en egen försörjning. 
Ett led i detta är naturligtvis att så fort som möjligt lära sig språket, men också 
att man känner till vilka lagar och regler, seder och bruk som tillämpas i sitt nya 
hemland.  
Sverigedemokraterna föreslår därför att man villkorar utbetalning av 
försörjningsstöd mot att nyanlända inte bara deltar, utan faktiskt också gör 
framsteg i språkutbildning och samhällsorientering. Om man genom ovilja eller 
ointresse att integrera sig i sitt nya hemland och sin nya hemkommun antingen 
inte deltar i sådan undervisning som nämnts ovan, eller på grund av ovilja eller 
ointresse inte tillskansar sig adekvata kunskaper i de aktuella ämnena ska 
försörjningsstöd kunna dras in med stöd av SoL 4kap §4 och §5.  
Sverigedemokraterna yrkar:  
Att: Utbildning i svenska för invandrare görs obligatorisk.  
Att: Utbildning i samhällskunskap gällande det svenska samhället görs 
obligatorisk.  
Att: Lämpliga krav på resultat i utbildningar enligt första och andra att-satsen 
införs  
Att: Den som inte deltar, eller inte uppnår godkända resultat i sådan utbildning 
som förstås i första och andra att-satsen ska få sitt försörjningsstöd indraget.  
Att: Uppdra till lämplig nämnd att ta fram riktlinjer i överrensstämmelse med 
motionens intention.” 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen protokoll § 188 1 december 2020 med motion från 
Sverigedemokraterna 
Bildningsnämndens protokoll § 148 2 november 2020 med tjänsteskrivelse 
från bildningsförvaltningen 

Forts, § 65 
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Forts. § 65 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott ger omsorgsförvaltningen i 
uppdrag att utreda frågeställningarna i motionen från Marit Andersson (SD) 
och presentera i omsorgsnämnden 24 mars 2021. 

 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 66 Dnr ON073-21   046 

Ansökan från Mina Brickmans fond, Vinstragården 
 
Sammanfattning 
Enhetschef vid särskilt boende Vinstragården ansöker om medel ur fonden 
för inköp av digital terapikatt. 
 

Beslutsunderlag 
Ansökan från särskilt boende Vinstragården 8 februari 2021 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott föreslår omsorgsnämnden besluta 
bevilja särskilt boende Vinstragården 5 400 kronor till inköp av 2 
terapikatter. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 67 Dnr ON072-21   046 

Ansökan från Mina Brickmans fond, Norden 
 
Sammanfattning 
 
Enhetschef vid Nordens demensboende ansöker om medel ur fonden för att 
kunna köpa en paviljong/pergola till de boende på Norden, för att kunna vara 
ute och i pandemitider kunna ha säkra möten både tillsammans med andra 
medboende men också med de boendes anhöriga. 
 

Beslutsunderlag 
Ansökan från särskilt boende Norden 15 februari 2021 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott föreslår omsorgsnämnden besluta  
bevilja Nordens demensboende 10 000 kr för att kunna köpa in en paviljong till 
sommaren 2021. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 68 Dnr ON089-21   046 

Ansökan från Mina Brickmans fond, Granen 
 
Sammanfattning 
Enhetschef vid särskilt boende Granen har lämnat en ansökan om att få ta del 
av medel ur Mina Brickmans fond till material för aktivering. För en aktiv 
vardag för de boende på Granen. 
 

Beslutsunderlag 
Ansökan från särskilt boende Granen 26 februari 2021 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott ger enhetschef på Granen i 
uppdrag att lämna en relevant information till omsorgsnämnden vad 
pengarna ska användas till. 

 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 69 Dnr ON086-21   012 

Tjänster till medborgare gällande inköp, apoteksärende 
likvärdig med Röda korsets hjälptjänst 
 
Sammanfattning 
Röda Korset ansöker om bidrag på 200 tkr för fortsatt verksamhet med 
leverans av mat m.m. till personer med särskilda behov i kommunen för 
perioden 2021-03-01—2021-06-30. 
 
Kommunstyrelsens Arbetsutskotts beslut: 
Arbetsutskottet uppdrar till omsorgsförvaltningen återkomma till 
kommunstyrelsens arbetsutskott med information om vad 
omsorgsförvaltningen kan erbjuda för tjänster till medborgare, likvärdig med 
Röda Korsets hjälptjänst. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 16 februari 2021 
Ansökan om bidrag från Röda Korset 5 februari 2021 
Ansökan om bidrag från Röda Korset 16 september 2020 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott ger omsorgsförvaltningen i 
uppdrag att utreda vad förvaltningen kan erbjuda för tjänster till medborgare, 
likvärdig med Röda Korsets hjälptjänst att presentera i omsorgsnämnden 24 
mars 2021. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 70  

Information gällande introduktion av vikarier 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschef lämnar information gällande introduktion till vikarier, en 
händelse gällande nya larm vid Munkbohemmet. 
Ordinarie personal har sett en introduktionsfilm och endast några vikarier. 

Alla vikarier ska få den introduktionen som lämnats till ordinarie personal.  
Larmet ska hanteras av all personal. Det är enhetschefens ansvar att alla tar 
till sig informationen. 

Upphandlingar av nya larm är på gång till Granen. 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av information 
gällande introduktion till vikarier och uppdrar till omsorgsförvaltningen att 
se över så att alla får rätt information. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 71  

Information, effektiviseringsförslag 
 
Sammanfattning 
Ett arbetsmaterial gällande mål, budget och effektiviseringsförslag gällande 
besparingar lämnas ut till omsorgsnämndens sammanträde i april. 
För diskussion. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 10 mars 2021 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av information och 
arbetsmaterial lämnas till omsorgsnämndens sammanträde gällande 
effektiviseringsförslag besparingar. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 72  

Inriktningsbeslut för att skapa fler boendeplatser 
 
Sammanfattning 
Förslag om att köpa in Yrkesvägen för att frigöra boendeplatser till 
äldreomsorgen på Rosen och att få gruppbostad LSS med 6 boendeplatser 
utanför äldreboendet.  
Demografiutvecklingen från 80 år och äldre visar att det kommer ett 
utökande behov av särskilda boendeplatser. 
En planering för att se över behoven framöver. 

Ett politiskt inriktningsbeslut behöver tas för att gå vidare i planeringen. 
Översyn av särskilt boende Norden, hur man kan bygga ut eller bygga på 
höjden. 
Överblickbarhet, möjligheter med trygghetskameror. 
 
En inriktningsvilja behöver tas fram i omsorgsnämnden. 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott föreslår omsorgsnämnden att 
besluta om ett inriktningsbeslut avseende kommande alternativ gällande 
boendeplatser. Detta innefattar möjligheten till Hedemora bostäder att 
förvärva fastighet för att realisera beslut om inriktning. 

  

 
Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 73 Dnr ON410-19   006 

Ärendeuppföljningslista 
 
Sammanfattning 
Genomgång av uppdrag som politiken gett omsorgsförvaltningen. 
 

Beslutsunderlag 
Ärendeuppföljning 24 februari 2021 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott lämnar ärendet vidare till 
omsorgsnämnden utan eget förslag. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 74  

Förvaltningschef informerar 
 
Sammanfattning 
Covid-19 vaccination, 350 medarbetare har fått antingen en eller två 
vaccinationer.  
Alla på LSS ska bli klara under denna vecka 
5 personer på särskilt boende har avböjt vaccination. 

Statsbidrag söks just nu, ansökan om 750 tusen inlämnade.  
7,7 miljoner kr i statsbidrag 2020. 

IVO håller på med stor uppföljande tillsyn av ärende BoU 2019, redovisning 
pågår. 

Inkomna ärenden och orosanmälningar ökar till Individ och 
familjeomsorgen. 

SiS avvikelse inskickad, en landsövergripande granskning pågår.  
SKR är en viktig part i frågan.  
Kravställning görs för den vård som köps. 

Ett konsulentstött familjehem, en avvikelse, information gällande en 
familjehemsförälder som har haft psykiatrisk vård från och till under en 
längre tid. 

IVO fortsätter granskning av begränsningsåtgärder, begär kompletteringar. 
Skyddsåtgärd för en person som leder till begränsningar till andra personer. 

 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av informationen. 
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§ 75  

Rapporter 
 
Sammanfattning 
Viveka Morelius (S) har fått ett mejl av enhetschef Granen, AMV tillsyn 
gjorde att de fick mer personal, besöksrum har ordnats, aktivitetsplan har 
påbörjats. 

Skrivelser, mejl ställda till ledamöter ska skickas till nämndsekreterare för 
diarieföring, även telefonkontakter skrivs ner och lämnas för diarieföring. 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av rapporter. 
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