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§ 119  

Fastställande av dagordning 
 
Sammanfattning 
Genomgång av dagordning. 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott fastställer dagordningen. 
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§ 120 Dnr ON107-20   040 

Ekonomi 
 
Sammanfattning 
Ekonomerna informerar muntligt vid sammanträdet 
Presenterar en ekonomisk rapport för omsorgsförvaltningen till och med 
november 2020. Med avdraget statsbidrag hamnar omsorgsförvaltningen på 
– ca 4 miljoner.  
PRIO pengar – psykisk ohälsa i alla åldrar, återkommer med redovisning 
gällande PRIO. Omsorgsförvaltningen har sökt tidigare, ej redovisade medel 
är tillbakaskickade. 2020 – gemensamt arbete med arbetsmarknadsenheten. 
Intern samverkan med koppling mot försörjningsstödet. 
 
Ett pågående arbete gällande utbildningspengarna för 2021. 
IFO- försörjningsstöd har minskat sina kostnader med ca 300 t kr. 
Presenteras i omsorgsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 
Ekonomisk rapport, omsorgsförvaltningen till och med november 2020 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av den ekonomiska 
informationen. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 121 Dnr ON482-20   049 

Fördelning av schablonbelopp 2021, statlig 
assistansersättning SFB 
 
Sammanfattning 
Regeringen fastställer varje år timbeloppet för statlig assistansersättning. 
Enligt budgetpropositionen 2021 blir beloppet 315,00 kr per timme dvs en 
höjning med 10,70 kr (3,5%). Förvaltningen föreslår att hela ökningen läggs 
på personal.  

Ersättningen till externa utförare för brukare utan SFB-beslut föreslås 
oförändrat till 91,5%.  
 

Beslutsunderlag 
Ekonoms tjänsteskrivelse 17 november 2020 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott lämnar till Omsorgsnämnden att 
besluta om fördelning av assistansersättning. 
Assistansersättningen föreslås fördelas enligt nedan för 2021:  

Personal  294,90 kr/tim.  
Omkostnader  3,60 ” 
Utbildning  2,50 ” 
Adm o arbetsledning  14,00 ” 
SUMMA  315,00 kr/tim. 
 
Ersättning till extern utförare för brukare som inte har LASS-beslut fastställs 
till 91,5% av det, av regeringen, beslutade timbeloppet. Omräkning sker 
årligen. 
 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 122 Dnr ON245-20   049 

Statsbidrag 
 
Sammanfattning 
Socialstyrelsen beviljar Hedemora kommun statsbidrag för kostnader på 
sammanlagt 6 820 585 kronor. 
Inom ramen för tilldelade medel beviljas kommunen statsbidrag med 91,4 
procent av 7 459 945 kronor. Statsbidrag beviljas för samtliga kostnadsposter 
men med ett reducerat belopp. 
 

Beslutsunderlag 
Socialstyrelsens beslut 27 november 2020 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av informationen 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 123  

Mål och budget 2021 
 
Sammanfattning 
Muntlig information. 
Den nya processen är utlämnad av KF. Nytt förslag på ram från KSAU i 
februari, nämnderna yttra sig efter det till slutet av april.  
Ärenden med stor påverkan på nämnden ska presenteras i skrivelse till KF. 
Budget fastställs i juni.  
Ny framtidsdag för omsorgsnämndens ledamöter efter att förslagen mål och 
budget lämnats ut samt förebyggande arbete i verksamheterna. 
Koncernövergripande mål ska diskuteras och förankras på alla nivåer i 
omsorgsförvaltningen. 
 
En tjänsteskrivelse till nämnden i december 

Beslutsunderlag 
Muntlig information och Powerpoint visning av förvaltningschef vid 
sammanträdet. 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av informationen. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 124 Dnr ON383-20   041 

Uppföljning analysrapport 
 
Sammanfattning 
Analysgruppen i kommunen färdigställde analysrapport 2019 under våren 
2020. De kikade specifikt på nettokostnadsavvikelser i både 
bildningsförvaltningen och i omsorgsförvaltningen. De enheter som 
analyserades i omsorgsförvaltningen var Socialtjänsten Barn och Unga samt 
ekonomiskt bistånd. 
Uppföljningen ska ske den 21 december 2020 i KSSU. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll § 112 2 juni 2020 
Omsorgsförvaltningens rapport 23 november 2020 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 30 november 2020 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott föreslår Omsorgsnämnden att 
godkänna rapporten. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 125 Dnr ON483-20   050 

Fullmakt PUB avtal 
 
Sammanfattning 
För att förenkla hanteringen av PUB-avtal som gäller kommunövergripande 
IT-system så föreslås att kommunens tre nämnder, Omsorgsnämnden, 
Bildningsnämnden och Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden, delegerar åt 
Kommunstyrelsen att teckna dessa. 
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse 10 november 2020 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott föreslår Omsorgsnämnden att 
godkänna Kommunstyrelsens tjänsteskrivelses fyra punkter 

1. Omsorgsnämnden i Hedemora kommun beslutar att ge 
kommunstyrelsen fullmakt att teckna personuppgiftsbiträdesavtal 
avseende kommunövergripande IT-system som används av alla/ 
merparten av personuppgiftsansvariga i organisationen Hedemora 
kommun. 

2. I ovanstående biträdesavtal ska anges att kommunstyrelsen tecknar 
avtal för kommunens nämnder enligt avtal. 

3. För att biträdet ska kunna fullgöra uppdraget ska 
personuppgiftsansvariges instruktioner biläggas 
personuppgiftsbiträdesavtalet. 

4. Varje tecknat avtal ska delges de personuppgiftsansvariga vid 
nästkommande sammanträde. 

 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 126 Dnr ON344-20   002 

Egenkontroll, biståndsenheten 
 
Sammanfattning 
Inom ramen för nämndens internkontrollplan för 2020 redovisas resultatet av 
stickprovskontroller avseende utredningar på Biståndsenheten.  
 
Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2014:5 (S) ”Dokumentation i 
verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS ” har 
använts som vägledning vid granskningen av dokumentation. 
Egenkontrollen har genomförts på tre slumpmässigt utvalda beslut gällande 
bistånd utifrån Socialtjänstlagen. 
 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens biståndsenhets tjänsteskrivelse 6 november 2020 
Omsorgsförvaltningens biståndsenhets granskning ärendenummer 1, 6 
november 2020  
Omsorgsförvaltningens biståndsenhets granskning ärendenummer 2, 6 
november 2020  
Omsorgsförvaltningens biståndsenhets granskning ärendenummer 3, 6 
november 2020 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott godkänner rapporten och föreslår 
Omsorgsnämnden att godkänna rapporten. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 127 Dnr ON484-20   730 

Riktlinjer bostadsanpassning 
 
Sammanfattning 
Bostadsanpassningsbidrag är ett kommunalt bidrag som riktar sig till 
personer som har en funktionsnedsättning. Det går inte att få bidrag vid en 
tillfällig funktionsnedsättning. Med stöd av bostadsanpassningsbidraget kan 
den enskilde göra de anpassningar i sitt eget boende som är nödvändiga för 
att kunna fungera i sitt dagliga liv. Det är bostadens funktion som ska 
åtgärdas med hjälp av bostadsanpassning. Bostadsanpassningsbidrag kan 
även lämnas för återställning av bostäder. 

De rättsregler som reglerar bostadsanpassningsbidraget är Lag (2018:222) 
om bostadsanpassningsbidrag m.m., förvaltningslagen (2017:900), 
Boverkets föreskrifter (BFS 2018:12) och Boverkets handbok för 
bostadsanpassningsbidraget och 26 kap 12 § offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400). Boverket har tillsyn över kommunernas 
bidragsverksamhet. 

Syftet med bostadsanpassningsbidraget är att genom bidrag till anpassning 
samt i anslutning till bostaden, underlätta den dagliga livsföringen för 
personen med funktionsnedsättning och därigenom möjliggöra kvarboende. 
 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens biståndsenhets riktlinjer gällande bostadsanpassning 
26 oktober 2020 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott föreslår Omsorgsnämnden att 
fastställa riktlinjen för bostadsanpassning. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 128 Dnr ON485-20   730 

Riktlinjer vårdnadsöverflytt 
 
Sammanfattning 
Vårdnaden om barn kan under vissa förutsättningar flyttas från barnets 
biologiska föräldrar till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare 
(härefter kallad vårdnadshavaren).        
Bestämmelserna om detta finns i 6 kap. föräldrabalken (FB), där det stadgas 
att vårdnadsöverflyttning kan göras vid brister i omsorg om barnet (6 kap. 7§ 
FB), vid långvarig vård i familjehem (6 kap. 8§ FB), vid varaktigt hinder att 
utöva vårdnaden (6 kap. 8a§ FB) samt om en eller båda föräldrarna avlidit (6 
kap. 9§ FB).      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
En grundtanke i familjehemsvården är att ett placerat barn ska kunna 
återvända till det egna hemmet, en placering ska därför inte pågå längre än 
nödvändigt. Under placeringen kan dock en så stark anknytning mellan 
barnet och familjehemsföräldrarna ha utvecklats att det är bäst för barnet om 
denne får bo kvar. Stort avseende måste alltid fästas vid barnets egen 
inställning. Inför bedömningen av om en vårdnadsöverflyttning ska initieras 
bör det vara klarlagt att barnet har en sådan anknytning till familjehemmet 
att det uppfattar detta hem som sitt eget. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens barn- och ungdomsenhets riktlinje gällande 
vårdnadsöverflytt 10 november 2020 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott antar riktlinjerna och föreslår 
Omsorgsnämnden att godkänna riktlinjer för vårdnadsöverflytt. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 129 Dnr ON486-20   700 

Motion, belastningsregistret 
 
Sammanfattning 
 
 Följande motion av Marit Andersson (SD) anmäls:  
”Många äldre upplever en otrygghet i samhället och blir man som äldre utsatt 
för brott så är det i många fall en katastrof och det påverkar det vardagliga livet 
och tryggheten för all framtid. Blir man som äldre utsatt för ett brott när man 
anlitar kommunal omsorg och hemtjänst så är detta brott en oerhörd kränkning 
av den personliga integriteten. Tyvärr så ser vi att detta händer och detta är inget 
som är acceptabelt inom den kommunala verksamheten. Sverigedemokraterna i 
Hedemora vill därför att kommunen skall börja begära utdrag ur 
belastningsregistret (P9) vid nyanställningar och vid semestervikariat inom 
äldreomsorgen. 
 
Omsorgsförvaltningens ställningstagande till den statliga 
utredningen  
Förvaltningen ställer sig bakom utredarens förslag och att likalydande regelverk 
ska gälla för nyanställda inom hemtjänsten, inom funktionshinder samt 
personlig assistans (kommunal regi).  

Detta innebär att den som söker en tjänst (tillsvidaretjänst, vikariat och 
semestervikariat) inom dessa områden själv ska beställa registerutdrag och ta 
med det i ett oöppnat brev till rekryterande chef.  
Rekryterande chef ska inte behålla utdraget efter öppnandet av kuvertet. Vid 
eventuell förekomst i belastningsregistret ska rekryterande chef konsultera 
fynden med HR-enheten, för att kunna ta ställning om en förekomst i register 
föranleder att den sökande får avslag på sin ansökan om tjänst eller inte.  
Förvaltningen förespråkar att regelverket ska gälla från och med 1 januari 2021. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll § 175, 20 oktober 2020 
Sverigedemokraternas motion 18 oktober 2020 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2 december 2020 

 

 

 

 

Forts § 129 
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Forts § 129 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott föreslår Omsorgsnämnden besluta 
att motionen är besvarad och att Omsorgsnämnden ställer sig bakom 
Omsorgsförvaltningens ställningstagande att införa utdrag ur 
belastningsregistret att gälla även för hemtjänsten. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 130 Dnr ON487-20   002 

Delegering till tjänstemän BoU 
 
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. Enligt 43 § 2 st. LVU så kan handräckningsbegäran 
undertecknas av ”socialnämnden eller någon ledamot eller tjänsteman som 
nämnden har förordnat”. 
 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 26 november 2020 
Omsorgsförvaltningens delegering enligt 43 § LVU 26 november 2020 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott föreslår Omsorgsnämnden 
förordna namngivna tjänstemän delegering enligt 43 § 2 st LVU. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 131 Dnr ON481-20   700 

Utveckling av demensteam 
 
Sammanfattning 
Omsorgsförvaltningen har sett att det finns ett behov av ytterligare ett 
demensteam för de brukare som inte har beslut på dagverksamhet. I 
dagsläget rör det sig om ca 35 brukare som skulle behöva få sina insatser 
utförda av personal med kompetens i demenssjukdomar.  

För arbete i demensteamet är kompetens inom demenssjukdomar ett krav, 
och intresse för att arbeta med personer med demenssjukdomar är ett starkt 
önskemål. 

Utbildning till personal kommer att ske genom web-utbildningar och hjälp 
från kommunen demenssjuksköterska.  

Teamet ska arbeta över hela kommunen. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 25 september 2020 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott föreslår Omsorgsnämnden besluta 
att uppdra åt omsorgsförvaltningen att starta ett demensteam inom ordinärt 
boende och att teamet ska arbeta i hela kommunen som upptagningsområde. 

 

Checklistan är inte komplett. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 132 Dnr ON488-20   700 

Kvalitetsarbete på HSR 
 
Sammanfattning 
En beskrivning av både genomförda åtgärder och förslag på nya 
förbättringsåtgärder inom hälso- och sjukvårdens ansvarsområden. 
Återrapportering på Omsorgsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 27 november 2020 

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

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 



 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
19(23) 

Sammanträdesdatum 
2020-12-09 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 133 Dnr ON489-20   709 

HME-undersökning, övergripande 
omsorgsförvaltningen 
 
Sammanfattning 
Information om undersökningen hållbart medarbetarengagemang. 

Jämförelsetal gällande motivation, ledarskap och styrning. 
 

Beslutsunderlag 
Hedemora kommuns undersökning 2020 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av undersökningen, 
uppdrar till omsorgsförvaltningen att presentera några resultat från 
verksamheterna till omsorgsnämnden. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 



 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
20(23) 

Sammanträdesdatum 
2020-12-09 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 134  

Information Backliden 
 
Sammanfattning 
Muntlig information om Backliden 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av informationen 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 



 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
21(23) 

Sammanträdesdatum 
2020-12-09 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 135 Dnr ON410-19   006 

Ärendeuppföljningslista 
 
Sammanfattning 
Genomgång av uppdrag som politiken gett omsorgsförvaltningen. 
 

Beslutsunderlag 
Ärendeuppföljningslista 25 november 2020 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av 
ärendeuppföljningen. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 



 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
22(23) 

Sammanträdesdatum 
2020-12-09 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 136  

Förvaltningschef informerar 
 
Sammanfattning 
 
Muntlig information vid sammanträdet 

 
KPMG- granskning gällande lokalförsörjning, en tillsyn riktad mot KS. 
 
Äldreboende – nybyggnation eller tillbyggnad. Förvaltningschef tillsammans 
med Hedemora bostäder gör ett underlag till ett inriktningsbeslut, demografi 
behovsinventering osv 
 
IVO – alla ärenden gällande LSS och hemtjänst som är inskickade är 
avslutade. 

En ny rapportering till IVO gällande bristande bemötande på ett äldreboende 
ska lämnas in, personal är avstängd. 

Matsalen i ”gamla Gussarvsgården” samlingssal Vintergatan. 
Hedemorabostäder ska se över ekonomisk kalkyl, förvaltningschef påtalar att 
det är höga kostnader. 

Migrationsverket kommer att avyttra lägenheterna i Långshyttan, 
Vikmanshyttan och Garpenberg. Ca 70 lägenheter. 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av informationen 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 



 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
23(23) 

Sammanträdesdatum 
2020-12-09 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 137 Dnr ON326-19   003 

Delgivning KF beslut, deltagande på distans 
 
Sammanfattning 
 
 I en tid då samhället står inför utmaningar i olika former och behovet av att få 
de politiska verksamheterna att fungera så friktionsfritt som möjligt, föreslår 
kommunstyrelseförvaltningen att kommunfullmäktige öppnar upp möjligheten 
för ledamöter i nämnder att kunna delta på distans. Förslag är att lägga till 
följande text i reglementet:  
”Sammanträde på distans  
19 §  
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se 
och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte 
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  
Ledamot som önskar delta på distans ska senast 5 dagar i förväg anmäla detta 
till nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.  
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i 
nämnden.” 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll § 199, 24 november 2020 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av 
kommunfullmäktiges beslut och lämnar vidare till omsorgsnämnden att 
besluta. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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