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Plats och tid AME, sammanträdesrum Kraften, 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 Vintergatan, torsdag den 16 september 2021, kl. 14.00 
 
Underskrifter 
 Sekreterare  _________________________________  Paragrafer 118–125  
   Ingela Sätterström  

 Ordförande  _________________________________  
 

   Kajsa-Lena Fagerström (S)  

 Justerare  _________________________________   
 

   Susanne Berglin (S)   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Omsorgsnämndens verkställighetsutskott 

Sammanträdesdatum 2021-09-15 

Datum då anslaget sätts upp 2021-09-16 Datum då anslaget tas ned 2021-10-08  

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  
Britt-Inger Remning (M) 2:e vice ordförande  
Inga-Britt Johansson (KL)  
 

Tjänstgörande ersättare 
 

Susanne Berglin (S)  

Övriga närvarande  

Ersättare 
 

Staffan Nordström (V)  
 

Tjänstemän Marjo Savelius, förvaltningschef  
Kristina Backlund, kommunikationschef § 120 
 
 

 Ingela Sätterström, nämndsekreterare  
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§ 118  

Fastställande av dagordning 
 
Sammanfattning 
Genomgång av dagordning 
 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott fastställer dagordningen. 
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§ 119 Dnr ON339-21   700 

Projekt, trappstädning och service, support 
 
Sammanfattning 
Arbetsmarknadsenheten (AME) är den enhet inom Individ och familjeomsorgen 
(IFO) som tillsammans med socialsekreterarna på ekonomiskt bistånd arbetar 
med att rusta arbetslösa Hedemorabor som uppbär försörjningsstöd för att 
komma i egen försörjning.  
Ansvaret för att minska arbetslösheten i Hedemora är inte 
omsorgsförvaltningens eget utan rör flera verksamheter i Hedemora kommun. 
Rekryteringsbehovet är också stort hos flera av förvaltningarna och bolagen. 
AME (arbetsmarknadsenheten) har fått möjlighet att utför trappstädning i 
Hedemora bostäders hyresfastigheter, något som genererar en intäkt om 600 tkr 
per år till AME.  
Ett samarbete mellan AME, äldreomsorgen och Hedemora bostäder planeras 
genom trappstädning samt servicesupport.  
Servicesupport är enkla arbetsuppgifter som samtidigt erbjuder god service till 
medborgare, tex. inköp, ser över andra möjligheter med serviceinsatser. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 23 augusti 2021 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott beslutar föreslå omsorgsnämnden 
besluta att godkänna projekt - trappstädning och service – support. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 120 Dnr ON342-21   700 

Driftbudget, servicecenter 
 
Sammanfattning 
Kommunikationschef Kristina Backlund har gjort en skrivelse gällande 
servicecenter och driftbudget. 
Servicecenter, problem, mål och lösning. 
Kontaktvägar in i kommunen. Stor belastning i förvaltningarna idag, kan 
minskas ner till en tredjedel av de samtal/kontakter som inkommer idag 
genom att servicecenter tar hand om många frågor som kommer till 
kommunen. 

Projekt pågår under 2021. 
2022 - Finansieras av förvaltningarna med 506,5 tkr, KSF 1173,6 tkr + 
ordinarie budget. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningen, kommunikationschefs tjänsteskrivelse 24 
augusti 2021 
Powerpointpresentation vid sammanträdet. 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av informationen. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 121 Dnr ON341-21   209 

Samlingslokal, Vintergatan, kostnadskalkyl 
Hedemorabostäder 
 
Sammanfattning 
Diskussion avseende planering av samlingslokal på Vintergatan, ”gamla 
Gussarvsgården”. Hedemora bostäder bjuds in till omsorgsnämnden den 29 
september för att informera om hur planerna ser ut och hur det är tänkt 
framåt. 

Beslutsunderlag 
Hedemora bostäders tidigare kalkyl över trygghetsboende och ritning över 
befintliga lokaler 2019. 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott föreslår omsorgsnämnden att ge 
omsorgsförvaltningen och Hedemora bostäder i uppdrag att ta fram aktuella 
uppgifter gällande samlingslokalen i befintliga lokaler på Vintergatan. 

Ärendet ajourneras 10.30 återupptas 10.40 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 122 Dnr ON127-19   209 

Norden, kyla - brandskydd 
 
Sammanfattning 
Ett inriktningsbeslut avseende ombyggnation på Norden gällande planerad 
kylning och brandskydd i lokaler. 

Beslutsunderlag 
Ventilation och kyla i äldreboenden 2019 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott ger omsorgsförvaltningen och 
Hedemora bostäder i uppdrag att lämna ett förslag till inriktningsbeslut med 
gällande forskning och omvärldsundersökning som grund, samt att redovisa 
en kostnadskalkyl med och utan kyla i lägenheterna, presenteras på 
omsorgsnämndens sammanträde den 29 september.  

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 123 Dnr ON340-21   700 

Ungdomens hus 
 
Sammanfattning 
Bildningsnämnden har fått en motion från Liberalerna gällande att starta ett 
ungdomens hus. Motionen bifölls av kommunfullmäktige den 22 september 
2020. 
Vi tror att en tät samverkan mellan olika aktörer i kommunen är en viktig 
förutsättning dels för att få samsyn även för att nyttja befintliga resurser på 
bästa möjliga sätt. Vi ser att till exempel kuratorer, fältassistenter, 
socialsekreterare, mentorer och andra funktioner ska kunna finnas på plats 
vissa tider och hålla i verksamheten tillsammans med fritidsledare, att 
kommunens fältassistenter ska kunna vara med på ungdomens hus 
regelbundet. 
Värdegrundsarbetet ska ha en dominerande roll för verksamheten. Det ska 
vara en trygg plats med trygga förebilder som vägleder och stöttar de som 
besöker verksamheten. 
Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att uppdra till 
bildningsnämnden att i samverkan med omsorgsnämnden starta upp 
arbetet med ungdomens hus enligt utredningens intentioner. 

Beslutsunderlag 
BN § 65 förslag på utformning av ungdomens hus samt utredning gällande 
ungdomens hus. Motion från Liberalerna 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott föreslår omsorgsnämnden besluta 
uppdra till omsorgsförvaltningen att tillsammans med bildningsförvaltningen 
se över samverkansfrågor gällande samarbete avseende ungdomens hus. 
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott beslutar ge omsorgsförvaltningen i 
uppdrag att skriva en återrapport att presentera i omsorgsnämnden den 29 
september 2021. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 124  

Förvaltningschef informerar 
 
Sammanfattning 
Covid-läget, stabilt, de som är inneliggande på lasarett för Covid relaterad 
sjukdom är ovaccinerade.  
I förvaltningen är de flesta vaccinerade. Förvaltningen rekommenderar 
vaccination. 
Borlänge och Leksand har en pik just nu gällande antal sjuka på grund av 
covid, även vaccinerade personer har blivit sjuka. 
Rekryteringar pågår, hemtjänsten är ansträngd. 
Restriktionerna gällande pandemin gäller fram till slutet av september, 
fortsatt användande av skyddsutrustning samt att följa rekommendationer. 

Brottsförebyggande rådet, motorburen ungdom – ljudnivå av musik är 
störande, polisen har upptäckt många trimmade mopeder. Oroligt bland 
ungdomarna i Hedemora. 
Polisen anmäler till socialtjänsten när det blir omhändertagande. Det finns en 
skyldighet att anmäla vid upptäckt av intag av alkohol avseende unga 
personer, för att ungdomarna ska kunna få stöd vid tidig upptäckt. 

Delåret - ser bra ut + 5,2 miljoner.  

JO har kommit med ett beslut med allvarlig kritik i ett ärende. 

Marjo Savelius är nominerad till årets ledare av Framtidsverket, ett hundratal 
kandidater från början, Marjo är nu en av 8 kvarvarande nominerade. En 
intervju av jury har varit, den 14 september, i november väntar framtidsgalan 
där de åtta nominerade tävlar om vem som ska få utmärkelsen. 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av information från 
förvaltningschef. 
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§ 125  

Rapporter 
 
Sammanfattning 
Inga-Britt Johansson (KL), Palliativa teamet, en händelse berättas, anhörigas 
situation. 

Kajsa-Lena Fagerström (S), KPR har haft ett sammanträde, regionen 
inbjuden för att informera, 
många diskussioner, bland annat dagambulans till Hedemora. 
Statssjön, önskemål om bänkar. 
Önskemål om promenadväg/cykelväg från Bodavägen, det är inte 
kommunens mark där funderingen var. 
Digital tandläkare finns, en tandläkare i Avesta finns för detta. 
 
Kajsa-Lena Fagerström (S), Socialdepartementet, tandvårdsnämnden, 
uppdrag att se över tandvårdsreformen, utformning, ålder. 
 
Kajsa-Lena Fagerström (S), Hjälpmedelsnämnden, ser över olika taxor. 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av rapporter. 
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