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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter 
 

Anette Granegärd (C) ordförande 
Britt-Inger Remning (M) vice ordförande 
Torgny Karlsson (S) 
Inga-Britt Johansson (KL) 
  

  

Övriga närvarande  

Ersättare 
 

Susanne Berglin (S) 
Staffan Nordström (V) 
Tamara Zuljevic (M) 
  

Tjänstemän Marjo Savelius, förvaltningschef 
Eva Back, ekonom § 100 

 Anette Eriksson, ekonom § 100 
 
Ingela Sätterström, nämndsekreterare 
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§ 99  

Fastställande av dagordning 
 
Sammanfattning 
Genomgång av dagordning 

Tillägg av punkt för ekonomi, budget 2022 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott fastställer dagordningen. 
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§ 100 Dnr ON374-20   040 

Ekonomi, budget 2022 
 
Sammanfattning 
Ekonomer Eva Back och Anette Eriksson 
Ramförslag enligt KS 444,9 
Befintlig budget 446,8 miljoner 
Kostnader som inte kan påverkas 448, 8  -3,9 
Behov av sä.bo. platser kostnad 452,3  -7,4 
Besparingar och effektiviseringar  
Ökade kostnader gällande bilpoolen mellan 0,5 - 2 miljoner 
Ombyggnation av Norden, AC, extra personal kommer att behövas vid 
omflyttning. 
Extra sä.bo platser Hjalmar, ytrenoveringar, - 800 tusen 

Beslutsunderlag 
Budget 2022 lämnas ut vid sammanträdet 9 juni 2021 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av informationen. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 101 Dnr ON326-19   003 

Revidering av omsorgsnämndens reglemente 
 
Sammanfattning 
Revidering av omsorgsnämndens reglemente. 
Borttagande av en paragraf där gemensamma nämnden ATL ansvarar. 
Kommunstyrelsen har verksamhetsansvar för gemensamma nämnden. 

Beslutsunderlag 
Reviderat reglemente 1 juni 2021 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2 juni 2021 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av omsorgsnämndens 
reglemente och föreslår omsorgsnämnden att godkänna förslag till 
reglemente och skicka vidare till kommunfullmäktige för beslut. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 102 Dnr ON023-21   050 

Information socialjouren 
 
Sammanfattning 
Information om gemensam socialjour, utförs av Borlänge kommun. 
Beslut som fattas på jourtid ska godkännas av omsorgsnämndens ordförande. 
Brist i kommunikationen från socialjouren till ordförande och ersättare. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 9 juni 2021 
Avtal om gemensam socialjour 18 januari 2021 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av informationen och 
föreslår omsorgsnämnden att godkänna avtal för socialjouren.  
Uppdrag till omsorgsförvaltningen att lämna till kommunjurist för att se över 
avtalet. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 103 Dnr ON211-21   730 

Riktlinjer LSS 
 
Sammanfattning 
Riktlinjer upprättade för handläggning av området inom LSS, för bedömning 
av insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

Kommunens riktlinjer är en vägledning och innebär inte någon inskränkning i 
den enskildes möjlighet att få sitt ärende individuellt prövat. Varje ansökan ska 
utredas och varje beslut ska baseras på den enskildes behov. En ansökan kan 
inte avvisas med motiveringen att riktlinjerna inte innehåller det sökta biståndet. 
Omsorgsnämnden i Hedemora kommun har ansvaret för personer som tillhör 
LSS, såväl för utredning som för insatser. 
 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens biståndsenhets riktlinje 19 maj 2021 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av riktlinjer LSS och 
föreslår omsorgsnämnden att anta riktlinjerna avseende lagen om stöd och 
service för vissa funktionshindrade, LSS. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 104 Dnr ON227-21   805 

Information gällande riktlinje för föreningsbidrag 
 
Sammanfattning 
Förslag på kommunövergripande riktlinjer för föreningsbidrag, 
evenemangsbidrag, sponsringsbidrag, idéburet offentligt partnerskapsavtal 
(IOP) och extern uppvaktning vid jubileum, etablering, invigning samt för 
goda idrottsliga- och kulturella gärningar. 

Föreningsbidrag – Kommunalt bidrag till ideella föreningar. 
Föreningsbidraget innehåller olika typer av bidrag man kan söka. Syftet med 
det kommunala föreningsbidraget är att stödja verksamheter med säte i 
Hedemora kommun för att möjliggöra ett rikt kultur-, idrotts- och 
fritidsutbud i kommunen. 

Beslutsunderlag 
Förslag till riktlinje från kommunstyrelseförvaltningen 17 maj 2021 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av förslag till riktlinje  
 för sponsring, föreningsbidrag och IOP mm och föreslår 
omsorgsförvaltningen att inkomma med ett remissförslag till 
omsorgsnämnden den 1 september att lämna vidare till kommunsekreteraren 
innan den 30 september 2021. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 105 Dnr ON369-20   778 

Delgivning, yttrande till IVO 
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsförvaltningen har genom egen anmälan enligt bestämmelserna i lex 
Sarah uppmärksammat Inspektionen för vård och omsorg, IVO, att 
begränsningsåtgärder förekommer inom några LSS-boende i kommunen.  
Detta uppdagades och anmäldes 2020.  
Åtgärder för att ta bort begränsningsåtgärder är genomförda utom på ett boende. 
Begräsningen tas bort senast 1 juni 2021. 
25 augusti blir en träff gällande lågaffektivt bemötande.  

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens yttrande till IVO 19 maj 2021 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av yttrandet skickat till 
inspektionen för vård och omsorg och lämnar yttrandet vidare till 
omsorgsnämnden. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 106  

Förvaltningschef informerar 
 
Sammanfattning 
Corona läget är stabilt, normalnivå gällande frånvaro. Skyddsutrustning 
finns. 
Sommaren ser ljus ut gällande semestervikarier. 
Svårt att få vikarier till HSL, sjuksköterskor. Åtgärder ses över. 
Delegation över sommaren, två extra delegeringsträffar innan sommaren. 
Utdrag ur brottsregistret görs vid nyanställning, eller vid misstanke om brott. 

Ytterligare stöld har gjorts gällande läkemedel. Förslag om slumpmässiga 
drogtester kommer att läggas. 
HVB-hem, en rutin upprättas på barn- och ungdomsenheten för att 
kontrollera senaste tillsyn vid IVO avseende HVB. 

Lena Wilstrand, avdelningschef, har sagt upp sig och börjar arbeta i 
Borlänge. 

Förändring av Hjalmar, kommer att ske efter att Rosen är klar. 
Fundering gällande utbildningar till tjänster, vilken kompetens krävs. 

Delegationsordningen, förslag på ändring kommer till omsorgsnämnden. 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av informationen. 
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