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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter 
 

Kajsa-Lena Fagerström (S) ordförande 
Anette Granegärd (C) 1:e vice ordförande 
Britt-Inger Remning (M) 2:e vice ordförande §§ 90–98 
Torgny Karlsson (S) 
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Övriga närvarande  

Ersättare 
 

Susanne Berglin  
Karin Perers (C)  
Staffan Nordström (V)  
Tamara Zuljevic (M) §§ 90–98 
 

Tjänstemän Marjo Savelius, förvaltningschef  
Ingela Sätterström, nämndsekreterare  
  
 

  



 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3(14) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-12 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Innehållsförteckning 
§ 88 

Fastställande av dagordning .............................................................. 4 
§ 89 Dnr ON195-21   730 

Riktlinjer socialpsykiatri ...................................................................... 5 
§ 90 Dnr ON134-21   701 

Länsövergripande överenskommelse HVB-hem ................................ 6 
§ 91 

Uppföljning, äldresatsning .................................................................. 7 
§ 92 Dnr ON142-21   049 

Redovisning av statsbidrag ................................................................ 8 
§ 93 Dnr ON140-21    012 

Feriearbete, information ..................................................................... 9 
§ 94 Dnr ON189-21   012 

Ungdomsjobb ................................................................................... 10 
§ 95 Dnr ON141-21   701 

Yrkesresan, information ................................................................... 11 
§ 96 

Vårdnära tjänster ............................................................................. 12 
§ 97 Dnr ON326-19   003 

Nytt reglemente ................................................................................ 13 
§ 98 

Förvaltningschef informerar.............................................................. 14 



 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
4(14) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-12 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 88  

Fastställande av dagordning 
 
Sammanfattning 
Genomgång av dagordning. 
 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott fastställer dagordningen. 
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§ 89 Dnr ON195-21   730 

Riktlinjer socialpsykiatri 
 
Sammanfattning 
Riktlinjen syftar till att utgöra en ram för handläggning och utförande av 
insatser inom socialpsykiatrin 
 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens riktlinjer socialpsykiatri 6 maj 2021 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 6 maj 2021 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott beslutar föreslå omsorgsnämnden 
att anta riktlinjer för socialpsykiatri. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 

 



 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
6(14) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-12 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 90 Dnr ON134-21   701 

Länsövergripande överenskommelse HVB-hem 
 
Sammanfattning 
Syftet med den länsövergripande överenskommelsen är att tydliggöra ansvar för 
kommunen och region gällande enskilda personer som omsorgsnämnden 
(socialnämnden) beslutar placera på hem för vård eller boende (HVB) och där 
den enskilde har behov av sociala och hälso- och sjukvårdsinsatser. 
 

Beslutsunderlag 
Region Dalarna, Länsövergripande överenskommelse om ansvarsfördelning 
när kommunen beslutar om placering på hem för vård eller boende (HVB) 

Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 3 maj 2021 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott föreslår omsorgsnämnden besluta 
godkänna den länsövergripande överenskommelsen om ansvarsfördelning 
vid placering på hem för vård eller boende (HVB). 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 91

Uppföljning, äldresatsning 

Sammanfattning 
Förvaltningschef informerar 
Prioriterade områden, statsbidrag inkommit med 7.7 för i år 
Inga permanenta verksamhetsförändringar, endast tillfälliga förändringar. 

Kvalitetsarbete ska inledas på särskilda boendena. Redovisas på 
omsorgsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 12 maj 2021 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av informationen och 
ser fram emot en presentation på omsorgsnämnden. 

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 92 Dnr ON142-21   049 

Redovisning av statsbidrag 
 
Sammanfattning 
Redovisning av sökta statsbidrag för 2021 
- Statsbidrag IFO – utvecklar arbetet med familjehemsplaceringar. 
- Utökad bemanning på bl.a. Granen. 
- Anhörigsamordnaren gör ett riktigt bra jobb, tar kontakter med anhöriga. 
- God vård och omsorg, kopplat till utbildningar för att höja kvalitet,  
 10 personal arbetar 50 % studerar 50 %. 
- Beredskapsplanering för att hantera personer i anslutning till VINR. 
- Motverka ensamhet bland äldre och personer med demenssjukdom, 
kunskapen ska ökas i dessa frågor, lågaffektivt bemötande har påbörjats, 
ingår i utbildningssatsningen. 4 personer utbildar sig extra för att 
tillsammans med MAS kunna föra kunskapen vidare.  
Digitala utbildningar i demens A B C plus.  
Utbildningar för vikarier, förvaltningschef återkommer till omsorgsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Statsbidrag sökta 2021 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av redovisning av 
statsbidrag och lämnar ärendet vidare till omsorgsnämnden. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 93 Dnr ON140-21    012 

Feriearbete, information 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschef lämnar information gällande ekonomin och antalet platser 
för feriearbete. 
Ett statsbidrag har inkommit med 300 tusen för 2021, vilket ger möjlighet till att 
anställa fler i feriearbete. Olika alternativ har tagits fram. 
 
Ytterligare 20 ungdomar kan beredas feriearbete. Ingen plats kommer att lämnas 
på särskilda boendena. AME ser över placeringar. 

Ytterligare information vid omsorgsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 12 maj 2021 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av den utökade 
informationen gällande feriearbete lämnar vidare till omsorgsnämnden. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 94 Dnr ON189-21   012 

Ungdomsjobb 
 
Sammanfattning 
 
Arbetsförmedlingen får använda högst det belopp som framgår av bilaga -
A2, fördelning av medel för statligt finansierade kommunala ungdomsjobb 
2021, Hedemora kommun 325 682 kr. 
Målgruppen är de ungdomar, oberoende av ålder och födelseår, som under 
2020 har avslutat, eller under innevarande år kommer att avsluta, sin 
gymnasieutbildning och ungdomar som är föremål för insatser inom ramen 
för det kommunala aktivitetsansvaret. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 12 maj 2021 
Arbetsförmedlingen, överenskommelse och utbetalningsunderlag för 
ungdomsjobb 2021, 28 april 2021. 
Bilaga A2, överenskommelse och utbetalningsunderlag, fördelning av medel 
11 mars 2021. 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av informationen och 
lämnar vidare till omsorgsnämnden. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 95 Dnr ON141-21   701 

Yrkesresan, information 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschef lämnar information  
Ett material har kommit från SKR. 
5 yrkesresor har tagits fram, finansieras genom antalet medborgare i 
kommunen, alla kommuner har lämnat intresse för yrkesresan. 
Barn- och ungdom är de som startar yrkesresan. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 12 maj 2021 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av den utökade 
informationen gällande yrkesresan lämnar vidare till omsorgsnämnden för 
ställningstagande. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 96  

Vårdnära tjänster 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschef lämnar information gällande vårdnära tjänster. 
I effektiviseringsarbetet lyftes några punkter, lyckträffen, lösgöra tjänster 
från hemtjänsten, vad är baspersonalens arbetsuppgifter – legitimerad 
personal mot outbildad personal. 
Viktigt att få in vårdnära tjänster. 

Avdelningschef informerar vid omsorgsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 12 maj 2021 

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

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 97 Dnr ON326-19   003 

Nytt reglemente 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har tagit beslut om nytt reglemente för 
omsorgsnämnden och dess utskott den 27 april. 
Reglementet delges för kännedom. 
 

Beslutsunderlag 
Omsorgsnämndens reglemente 27 april 2021 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av omsorgsnämndens 
reglemente och lämnar vidare till omsorgsnämnden. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 98  

Förvaltningschef informerar 
 
Sammanfattning 
- Covid läget är stabilt, en smittad brukare inom LSS boende. 
- Semesterperioderna ser ut att lösa sig, intervjuer pågår inför sommaren. 
Vikarier har tackat nej på grund av lön, omvärldskontroll görs av det.  
Semesterperioden juni – augusti, eventuellt en förlängning till september. 
Eventuellt avtal med 1500 för flyttad semestervecka, förhandlas idag. 
- Förvaltningschef har fått uppdrag att hålla ihop suicidpreventionen i 
kommunen, startar efter sommaren. 
- KSAU och ekonomiavdelningen har varit på utbildning gällande balans 
mellan resurser och uppdrag, handlingsutrymme. Omsorgsförvaltningen har 
delgett den strategiska planen till dem. 
- IVO slutför sin inspektion på BoU, genomgång v. 20 
- Föreningsbidrag kommer fortfarande till omsorgsnämnden. Ett beslut är 
fattat av kommundirektören att bildning ska ta alla dessa beslut. 
Kvinnojouren har nu ansökt, hur ska vi hantera detta. Beslut att det ska 
skickas till bildningsförvaltningen. 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av informationen. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 

 

 

 

 

 

 

 


	Närvarolista
	Innehållsförteckning
	§ 88
	Fastställande av dagordning
	Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut

	§ 89 Dnr ON195-21   730
	Riktlinjer socialpsykiatri
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 90 Dnr ON134-21   701
	Länsövergripande överenskommelse HVB-hem
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 91
	Uppföljning, äldresatsning
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 92 Dnr ON142-21   049
	Redovisning av statsbidrag
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 93 Dnr ON140-21    012
	Feriearbete, information
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 94 Dnr ON189-21   012
	Ungdomsjobb
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 95 Dnr ON141-21   701
	Yrkesresan, information
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 96
	Vårdnära tjänster
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 97 Dnr ON326-19   003
	Nytt reglemente
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 98
	Förvaltningschef informerar
	Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut
	Utdrag till





