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§ 77  

Fastställande av dagordning 
 
Sammanfattning 
Genomgång av dagordning 
 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott fastställer dagordningen 
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§ 78 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 verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott föreslår omsorgsnämnden besluta 
att habiliteringsersättningen till dem som deltar i daglig verksamhet LSS höjs 
under perioden juni samt augusti-december. 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 
Omsorgsnämnden 
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§ 79 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/Rutiner för omsorgsförvaltningen kommer att tas fram. 

Beslutsunderlag 
Krishanteringsplan för omsorgsförvaltningen 8 mars 2021 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av 
krishanteringsplanen med förslag till omsorgsnämnden om att anta 
krishanteringsplanen. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 80 Dnr ON089-21   046 

Ansökan från Mina Brickmans fond, Granen 
 
Sammanfattning 
Särskilt boende Granen ansöker om medel ur Mina Brickmans fond  
 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 26 februari 2021 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut 
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott beslutar föreslå omsorgsnämnden 
att bevilja särskilt boende Granen en summa av 3000 kronor för inköp av en 
hund och ett keybord. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 81 Dnr ON141-21   701 

Yrkesresan, barn- och ungdomsfrågor 
 
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. 

Beslutsunderlag 
Region Dalarnas PM 16 mars 2021 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av informationen och 
lämnar ärendet vidare utan eget förslag till omsorgsnämnden. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 82 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 verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott beslutar föreslå omsorgsnämnden 
att anta reviderade riktlinjer avseende avvikelser. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 83 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 verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott beslutar föreslå omsorgsnämnden 
att anta riktlinjer Lex Sarah. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 84 Dnr ON105-21   730 

Riktlinjer SoL, revidering 
 
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. I takt med utveckling av 
rättspraxis, behöver beslut om stödinsatser regelbundet ses över. Även 
utveckling av nya insatser och behandlingsmetoder eller 
samhällsförändringar kan leda till ändrade krav på nämndens verksamhet. 
Dessa riktlinjer omfattar biståndsbedömning och handläggning enligt SoL 
(Socialtjänstlagen) inom verksamhetsområdet vård och omsorg och 
socialpsykiatri. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens riktlinjer SoL 7 april 2021 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott beslutar föreslå omsorgsnämnden 
att anta de reviderade riktlinjerna SoL. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 



 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
12(14) 

Sammanträdesdatum 
2021-04-14 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 85 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 verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av informationen och 
lämnar ärendet utan eget förslag till omsorgsnämnden för beslut. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 86  

TF Förvaltningschef informerar 
 
Sammanfattning 
Anna Frisk Gustafsson, tf. förvaltningschef, informerar. 
Covid läget i kommunen, inga större händelser, några är smittade, inga större 
utbrott. 
Fråga från Britt-Inger, hur går det för vikarier. De vikarier som är klara nu 
har ingått i vaccinationen, nya vikarier räknas in med övriga allmänheten. 
Emelie Forsberg kommer att arbeta riktat mot utbildning och kvalitet i hela 
förvaltningen. Fundering från verkställighetsutskottet om hur man löser 
tjänsten som enhetschef HSR. 
BoU kommer att bli intervjuade i maj av IVO som en del av den utökade 
granskningen, förvaltningen får vid tillfället information om vad IVO sett 
och hur IVO ska gå vidare  
Verksamhetsförlagd utbildning, samordningen kommer att utgå från individ 
och familjeomsorgen. 
 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av informationen. 
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§ 87  

Rapporter 
 
Sammanfattning 
Britt-Inger Remning (M) tar upp punkt gällande hyreshöjningar som görs, 
utan att förvaltningen eller omsorgsnämnden fått vetskap, möte vid KS där 
frågan tagits upp, hyressättningsmodellen ska ses över.  
Anette Granegärd (C), Samordnad fastighetsförvaltning ska kunna ge 
minskade kostnader genom bl.a. effektivare rutiner. 
 
Brev från anställd skickat till omsorgsnämndens ordförande. Vidarebefordrat 
till förvaltningschef och brevet är diariefört. 

Organisationsträdet kommer att presenteras på hemsidan. 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av rapporter. 
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