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§ 96  

Fastställande av dagordning 
 
Sammanfattning 
Genomgång av dagordningen 

Två ärende tillkommer, engångsutbetalning av julklappspeng samt 
effektiviseringar och detaljbudget för 2023. 

 
 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott fastställer dagordningen. 
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§ 97 Dnr ON456-22   730 

Revidering riktlinjer, ekonomiskt bistånd 2022 
 
Sammanfattning 
Detta dokument innehåller anvisningar för arbetet med ekonomiskt bistånd i 
Hedemora kommun. Utgångspunkten för arbetet är relevant lagstiftning och 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Det är kommunen som ansvarar 
för handläggning av insatser till enskilda i Hedemora kommun. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens vuxenenhets skrivelse 19 oktober 2022 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av riktlinjen och 
föreslår omsorgsnämnden att fastställa riktlinjen för ekonomiskt bistånd och 
överlämnar därmed åt omsorgsförvaltningen att ansvara för skilda 
verksamhetsområden, uppgifter och arbetsformer. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 98 Dnr ON222-22   003 

Beredning internkontroll 2023, delgivning 2022 
 
Sammanfattning 
Delgivning av internkontroll 2022 
Beredning av internkontroll för 2023 

Beslutsunderlag 
Omsorgsnämndens internkontroll 2022 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av beredning av 
internkontroll 2023 och internkontrollplan för 2022. 

 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 99 Dnr ON470-22   003 

Ärendekalender 2023 
 
Sammanfattning 
Ärendekalenderns syfte är att skapa en överblick över nämndens planerade 
övergripande ärenden och uppföljningar för omsorgsförvaltningens 
verksamheter. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsnämndens ärendekalender 2023 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 30 november 2022 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av ärendekalendern 
och beslutar föreslå omsorgsnämnden att godkänna och anta ärendekalender 
2023. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 100 Dnr ON422-21   739 

Hjälpmedelskostnader, uppföljning och nuläge 
 
Sammanfattning 
De senaste åren har kostnaderna för de hjälpmedel som förskrivits åt 
kommuninvånarna successivt ökat i takt med att arbetet förändrats. Under 
2021 gjordes en gedigen kartläggning för att få förståelse för de förändringar 
som skett de senaste åren och under 2022 har flera omfattande insatser 
utförts med målet att komma till bukt med ökningen. Statuset för dessa 
åtgärder presenterades för omsorgsnämnden under maj månad. 
 
När nu året går mot sitt slut syns att dessa åtgärder har haft önskad effekt. 
Takten för ökningen har inte bara minskat utan utifrån årets tredje prognos, 
baserat på siffror till och med oktober, ser kostnaderna ut att minska i 
förhållande till 2021 års siffror. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 20 november 2022 
Tjänsteskrivelse 22 april 2022 
Bilaga 1 Hjälpmedel Dalarna januari – mars 2021 och 2022 
Bilaga 2 Hjälpmedel Dalarna januari – december 2020 och 2021 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av informationen och 
föreslår omsorgsnämnden att uppdra åt omsorgsförvaltningen att följa upp 
hjälpmedelskostnaderna varje kvartal med rapport till omsorgsnämndens 
sammanträde i juni 2023. 
 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 101 Dnr ON469-22   002 

Delegering enligt § 43 LVU 
 
Sammanfattning 
När ett barn eller ungdom har omhändertagits enligt 6, 2 eller 3 §§ LVU och 
socialtjänsten är i behov av handräckning för att verkställa ett beslut om vård 
eller omhändertagande kan en begäran om handräckning göras till 
Polismyndigheten. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens underlag gällande delegering 23 november 2022 
Omsorgsförvaltningens utsedda tjänstemän för delegering 23 november 2022 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
1. Omsorgsnämndens verkställighetsutskott beslutar föreslå 

omsorgsnämnden att delegera tjänstemän inom barn- och 
ungdomsenheten enligt 43 § LVU. 

2. Omsorgsnämndens verkställighetsutskott beslutar föreslå 
omsorgsnämnden att delegera förordnande att begära 
polishandräckning vid beslut om vård eller omhändertagande enligt 
Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, 
till:  

- Avdelningschef: Anna Frisk Gustafsson 

- Enhetschef; Michaela Grönvalls 

- 1:e socialsekreterare: Gunilla Hyttsten, Mia Hällberg och  
Anna-Maria Matsdotter Isgren 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 102 Dnr ON468-22   209 

Ombyggnad av omklädningsrum, Norrbygatan 
 
Sammanfattning 
En ombyggnation av ett badrum i källaren som inte längre används av de 
boende på Munkbohemmet, badrummet är möjligt att göra om till ett 
omklädningsrum till personalen på Norrbygatans gruppbostad.  
Enligt offert från Hedemora Bostäder beräknas kostnaden bli ca 200 000 
kronor. Då får personalen tillgång till både dusch och toalett samt skåp för 
att förvara sina arbetskläder, detta för att följa alla hygienrutiner. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 24 november 2022 
Offert från Hedemorabostäder med ritning av ändringar 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott föreslår Omsorgsnämnden att 
bevilja ombyggnationen för att skapa ett personalomklädningsrum vid 
Norrbygatans gruppbostad enligt offerten från Hedemora bostäder till en 
summa av 200 tusen kronor som tas från 2022 års budget. 

 

Protokollet justeras direkt 

  

Utdrag till 
Extra Omsorgsnämnd 
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§ 103 Dnr ON473-22   049 

Särskilt boende Norden, kostnad för nya dörrar och 
larm 
 
Sammanfattning 
Under den pågående ombyggnationen på Norden har man uppmärksammat 
behov av nya grindar/dörrar i trapphusen. Det är 4 grindar som behöver 
bytas ut. Grindarna som finns idag håller inte säkerhetsmässigt då det inte 
finns kodlås som ”släpper” i händelse av brand.  Det är en direkt fara att inte 
snabbt kunna utrymma. I det förslag som Hedemora bostäder tagit fram 
föreslår man att sätta in dörrar som är kopplade mot brandlarmet. Om 
brandlarmet går öppnar låsfunktionen upp sig automatiskt och man kan ta sig 
ut via trappen. Kostnaden för nya dörrar är 350 000 kr 

Kodlåsen på dörrarna är ett hopplock med många olika lösningar som man 
monterat genom åren. Systemet är gammalt och det finns inga nya 
komponenter att kunna laga det med om det går sönder. Det blir mycket 
sårbart. 
Det nya systemet som vi önskar få byta till finns redan i hela kommunen 
vilket underlättar vid eventuella reparationer och service.   
Kostnaden för låsen är 350 000   

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 29 november 2022 
Offert från Hedemorabostäder 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott beslutar föreslå omsorgsnämnden 
att bifalla omsorgsförvaltningens begäran om att byta ut lås och grindar på 
Norden under 2022 till en summa av 700 tusen kronor som tas från 2022 års 
budget. 

Protokollet justeras direkt 

  

Utdrag till 
Extra Omsorgsnämnd 
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§ 104 Dnr ON476-22   049 

Extra utbetalning av ”julklappspeng” i december 
 
Sammanfattning 
Extra julklappspeng i syfte om att stödja de med knappare ekonomiska 
förhållanden ses en möjlighet att stödja individer och familjer med en 
engångsutbetalning under december månad.  

Många individer och familjer har ökande kostnader för mat, el och andra 
utgifter relaterade till inflation och andra omständigheter. 
Huruvida ett ekonomiskt stöd faktiskt tillfaller barnet/ungdomen är svår att 
följa upp. Dock kan ett tillfälligt ekonomiskt stöd ge individer och familjer 
ge en liten guldkant lagom till jul. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 6 december 2022 

Omsorgsnämndens förslag till beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott föreslår omsorgsnämnden att 
besluta betala ut ett engångsbelopp på 500 kr till hushåll med hemmavarande 
barn/ungdomar i december månad 

  

Utdrag till 
Extra Omsorgsnämnd 
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§ 105  

Förslag effektivisering och detaljbudget för 2023 
 
Sammanfattning 
Omsorgsnämnden erhöll 468 500 tkr i budgetram för verksamhetsåret 2023. 
Nämnden har utöver de förstärkningar som ska göras ett ofördelat belopp på 
närmare 1 100 tkr. 
 Förslag på åtgärder  
- Omsorgsförvaltningen ger förslag på reviderar taxor- och avgifter avseende 
trygghetslarm till sammanträdet i januari  
- Den ofördelade potten på 1 100 tkr bekostar det regionala HVB-hemmet  

Budget för korttids, barn LSS, på motsvarande 1 300 tkr förs över till att 
bekosta merkostnader som redovisats. Budget för behov av köp av plats 
berörs inte.  

- Budget för kurser och övriga oförutsedda kostnader på motsvarande 2 000 
tkr effektiviseras för att bekosta merkostnader som redovisats. Detta innebär 
att 1 600 tkr återstår för utbildningar och kurser på övergripande nivå, 
alternativt ses denna pott som buffert för nämndens oförutsedda kostnader 
under året. Enhetschefers och avdelningschefers budget för kurser och 
utbildningar berörs inte.  
Detta innebär att merkostnader på 4 400 tkr kan täckas av nämndens 
ofördelade pott och omfördelningar samt effektiviseringar på motsvarande 
belopp ifrån befintlig ram. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 28 november 2022 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
- Omsorgsnämndens verkställighetsutskott beslutar föreslå 

omsorgsnämnden besluta att effektivisera motsvarande 2 mkr från 
den övergripande budgeten för kurser och utbildningar samt 
oförutsedda kostnader.  

- Omsorgsnämndens verkställighetsutskott beslutar föreslå 
omsorgsnämnden besluta att förvaltningen genomför omfördelning 
av budget avseende korttids, barn LSS samt att den ofördelade potten 
bekostar det regionala HVB-hemmet 
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Utdrag till 
Extra Omsorgsnämnd 
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§ 106  

Förvaltningschef informerar 
 
Sammanfattning 
En ökning av smittade i Covid, även RS virus. 
Påminnelse om att tänka sig för lite extra då det kommer influensperiod och 
magsjukan kommer snart att göra sig påmind. 

100 personer från omsorgsförvaltningen har deltagit på kommunfesten. 

Preventundersökning avseende enhetschefers arbetsmiljö, behöver se över 
personalstorlekar under enhetscheferna. En förtätning behöver göras av 
chefer för att underlätta arbetsmängden. 

Arbetsbeskrivning för chefer behöver kompletteras och förtydligas. 

HME undersökningen, inom äldreomsorgen är det 6 av 10 enhetschefer som 
inte kan rekommendera andra att söka chefstjänst. 

HR kommer med riktlinjer om att arbeta hemma, detta gäller endast om 
verksamheten tillåter. 

Verksamhetssystem Pulsen, ett problem gällande säkerhet, det kravställda är 
inte levererat. Det kommer att ordnas. 

Servicecenter, det är svårt att rekrytera, det är stängt på lunch och det är inte 
kvällsöppet. Långa väntetider innan kontakt. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av informationen. 

  



 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
16(16) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-07 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 107  

Rapporter 
 
Sammanfattning 
Kajsa-Lena Fagerström (S) Hjälpmedelsnämnden, det kommer att bli högre 
kostnader, dyra kostnader för lager. Hjälpmedelslagren kommer att 
lokaliseras ut i verksamheterna. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 7 december 2022 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av rapporter. 
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