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Närvarolista 
Beslutande  

 
Ledamöter 
 

Owe Ahlinder (C) ordförande  
Kajsa-Lena Fagerström (S) 1:e vice ordförande  
Britt-Inger Remning (M) 2:e vice ordförande  
Lars Westlund (S)  
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Inger Hjort (S)  
Solweig Lundin (KD) §§ 129–131 
Marit Andersson (SD) §§ 132–148 

Övriga närvarande  

Ersättare 
 

Torgny Karlsson (S)  
Susanne Berglin (S)  
Ida Kortesmäki (C) §§ 129–138, 140–144 
Christina Karlsdotter (M)  
Inga-Britt Johansson (KL)  
Joakim Svedlund (KL)  
Solweig Lundin (KD) §§ 132–148 
 
 

Tjänstemän Marjo Savelius, förvaltningschef  
Lena Wilstrand, avdelningschef  
Eva Back, ekonom § 131 
Anita Mikkonen, ekonom § 131 
Ann-Christin Östlund Bäckehag, kommunjurist §§ 132–133 
Simon Stenback, enhetschef § 134 
Sara Pommer, 1:e socialsekreterare § 134 

 Ingela Sätterström, nämndsekreterare  
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§ 129  

Fastställande av dagordning 
 
Sammanfattning 
Punkt 12 senareläggs i dagordningen 
 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden fastställer dagordningen 
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§ 130  

Presentation förvaltningschef 
 
Sammanfattning 
Marjo Savelius har tillträtt tjänsten som förvaltningschef för 
omsorgsförvaltningen.  
En presentation vid sammanträdet 
 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen och hälsar Marjo Savelius 
välkommen till omsorgsförvaltningen  
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§ 131 Dnr ON034-19   040 

Ekonomi 
 
Sammanfattning 
Ekonomer presenterar ekonomi, utfall tom 31 oktober 2019. 
Prognos avvikelse – 27,7 milj. -26,7 miljoner efter inkommen inbetalning 
från migrationsverket. 
Intäkter ligger på – 8,8 milj. 
Personalkostnader äldreomsorgen ligger bra enligt budgeterat, 9,6 milj. 
Övriga kostnader -28,5 milj.  
Besparingar 6 milj. 
Totalt prognos för omsorgsnämnden – 32,370 milj. Prognos övrigt, 
Försörjningsstöd – 8 milj. Placeringar BoU -13 milj. Placeringar vuxen – 2,8 
milj. Hemtjänsten 360 tusen, korttids -600 tusen, intäkter äldreomsorgen 700 
tusen, sålda platser LSS 600 tusen, gruppbostad socialpsykiatrin -1,080, 
stödboende vuxna 600 tusen,  

Beslutsunderlag 
Ekonomer presenterar ekonomi vid sammanträdet 4 december 2019 
Prognos ekonomiskt utfall tom 31 oktober 2019 
Diagram personalkostnader äldreomsorg 2017–2019 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av den ekonomiska 
redovisningen och konstaterar att prognosen pekar mot ett större underskott.     
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott föreslår omsorgsnämnden att 
uppdra till omsorgsförvaltningen att snarast fullfölja de tidigare beslutade 
utredningsuppdragen samt komma med ytterligare effektiviseringsförslag 
utifrån budget. 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen  
Omsorgsnämnden uppdrar till omsorgsförvaltningen att snarast fullfölja de 
tidigare beslutade utredningsuppdragen samt komma med ytterligare 
effektiviseringsförslag utifrån budget för att nå balans 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 132 Dnr ON326-19   003 

Reglemente för omsorgsnämnden, program för KHR 
och KPR 
 
Sammanfattning 
Utkast till reglemente för omsorgsnämnden samt program för kommunala 
pensionärsrådet och kommunala handikapprådet framtaget av kommunjurist 
Några rättelser ska göras som påtalades till kommunjurist vid 
omsorgsnämndens sammanträde 4 december 2019  

Beslutsunderlag 
Utkast reglemente och program 9 juli 2019 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av förslaget och 
föreslår Omsorgsnämnden godkänna förslag till omsorgsnämndens 
reglemente och program för KHR och KPR 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden godkänner förslag till omsorgsnämndens reglemente och 
program för KFHR och KPR och föreslår kommunstyrelsen att godkänna 
reglemente för omsorgsnämnden och program för KFHR och KPR 

  

Utdrag till 
Kommunstyrelsen 
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§ 133 Dnr ON 326-19   003 

Kommunala handikapprådets förslag på namnbyte och 
godkännande av program 
 
Sammanfattning 
Kommunala handikapprådet har vid sammanträde 23 oktober 2019 lagt ett 
förslag för namnbyte till Kommunala funktionshinderrådet från och med 
årsskiftet 2019/2020 

Kommunala handikapprådet godkänner utkast till program med ändring av 
namnet till kommunala funktionshinderrådet 
 

Beslutsunderlag 
Kommunala handikapprådets sammanträdesprotokoll § 35 och § 36 den 23 
oktober 2019 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott föreslår omsorgsnämnden att 
godkänna namnbyte för kommunala handikapprådet till kommunala 
funktionshinderrådet 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden godkänner namnbyte för kommunala handikapprådet till 
kommunala funktionshinderrådet och föreslår kommunstyrelsen att besluta 
om namnbyte till kommunala funktionshinderrådet (KFHR) 

  

Utdrag till 
Kommunstyrelsen 
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§ 134 Dnr ON300-19   761 

Rapportering av uppdrag avseende förlängningar och 
antal placeringar, vuxenenheten 
 
Sammanfattning 
 
Uppdrag lämnas till omsorgsförvaltningen 18 september. 
1:e socialsekreterare och enhetschef lämnar en delrapport avseende 
förlängningar av beslut samt placeringar på vuxenenheten.  

Genomgång av beläggning av Tallåkern, under 2018 var det 2 163 vårddygn. 
9 platser med en beläggning av 4 - 5 personer. Placeringarna har varit 
långvariga. Tallåkern har blivit ett väldigt dyrt alternativ. 
Förslag till förändring 
Steg 1 Öppenvården Stinsen, bo hemma, gå i öppenvård. 
Steg 2 Förslag om att övergå till 5 lägenheter med insats stödboende, hjälp 
utifrån behov. 
Steg 3 Placeringar för de personer som är motiverade att ta emot hjälp. 
Diskussion om ramavtal. 

Beslutsunderlag 
Muntlig presentation under sammanträdet 4 december 2019 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av framtidsvisionen 
gällande missbruksvård, uppdrag ges till omsorgsförvaltningen att slutföra 
rapporten och redovisa i omsorgsnämnden 4 december 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av rapporten och godkänner 
omsorgsförvaltningens förslag rörande omställning av missbruksvården. 
Omsorgsnämnden ger omsorgsförvaltningen i uppdrag att fortsätta utveckla 
och effektivisera öppenvården gällande missbruk och att återrapportera 
kontinuerligt till omsorgsnämnden 
 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 135 Dnr ON404-19   730 

Revidering riktlinje för ekonomiskt bistånd 
 
Sammanfattning 
En revidering har gjort gällande riktlinjer för ekonomiskt bistånd på 
vuxenenheten, presenteras på sammanträdet 4 december 2019 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens vuxenenhets skrivelse 7 november 2019 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott lämnar utan eget förslag vidare till 
omsorgsnämnden att besluta 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden föreslås godkänna de reviderade riktlinjerna och att 
fastställa omsorgsförvaltningens riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2020 – 
2021 
 
Britt-Inger Remning (M) yrkar på återremiss för att  

1. få en tydligare uppställning av vad som är tvingande för en kommun 
att erbjuda i ekonomiskt bistånd. 

2. se över alla poster under punkt 4 i riktlinjerna vad gäller skälig 
levnadsnivå. 

Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att 
omsorgsnämnden ställer sig bakom Britt-Inger Remning (M) yrkan på 
återremiss  

 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 136 Dnr ON408-19   730 

Riktlinjer Dagverksamhet för personer med 
demenssjukdom 
 
Sammanfattning 
I Hedemora kommun finns en dagverksamhet som riktar sig till personer som 
bor hemma med utredd demensdiagnos. 
Dagverksamhet är en individuellt behovsprövad insats som utreds och beslutas 
av Biståndshandläggare enligt 4 kapitlet 1§ socialtjänstlagen. 
Dagverksamheten ger möjligheten till social samvaro, välbefinnande och 
meningsfullhet i vardagen. Dagverksamheten erbjuder stimulans, minnesträning 
och träning av funktioner/ förmågor. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens riktlinjer för dagverksamhet för personer med 
demenssjukdom boende i ordinärt boende 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott godkänner riktlinjer för 
dagverksamhet och föreslår omsorgsnämnden att godkänna riktlinjerna. 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden godkänner riktlinjerna och fastställer 
omsorgsförvaltningens riktlinjer för dagverksamhet för personer med 
demenssjukdom boende i ordinärt boende 2020 - 01—2021 - 01 

 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 137 Dnr ON409-19   730 

Riktlinjer anhörigstöd 
 
Sammanfattning 
 
Anhörigstödets syfte är att minska de anhörigas psykiska och fysiska belastning. 
Anhörigsamordnarens uppdrag gällande anhörigstöd är främst riktat till 
anhöriga som tar hand om en äldre närstående som är demenssjuk och bor 
hemma i ordinärt boende. 

 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens riktlinjer för anhörigstöd november 2019 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott godkänner revideringen av 
riktlinjer för anhörigstöd och föreslår omsorgsnämnden att godkänna 
riktlinjerna. 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden godkänner riktlinjerna och fastställer 
omsorgsförvaltningens riktlinjer för anhörigstöd 2020 - 01—2021 - 01 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 138 Dnr ON 407-19   012 

Taxa för tillfällig dödsboförvaltning 
 
Sammanfattning 
Kommunen har rätt att ta ut ersättning av ett dödsbo för sina kostnader vid 
dödsboförvaltning och åtgärder enligt 5 kap. 2 § begravningslagen. Timtaxan 
ska fastställas till ett belopp som täcker kommunens kostnader och inget 
mer, självkostnadsprincipen.  

I dag finns ingen fastställd taxa för förvaltning av dödsbo i Hedemora 
kommun. En underförstådd praxis i landet är att taxan sätts till 0,8 % av 
prisbasbeloppet per timme. 
 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 6 november 2019 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott föreslår omsorgsnämnden att 
föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa taxa för tillfällig 
dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen till 0,8 % av 
gällande prisbasbelopp per timme, att gälla från och med den 2 januari 2020. 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta fastställa taxa för 
tillfällig dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen till 0,8 % 
av gällande prisbasbelopp per timme, att gälla från och med fullmäktiges 
beslut i februari.  

  

Utdrag till 
Kommunfullmäktige 
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§ 139 Dnr ON197-19   701 

Delrapportering omsorgsförvaltningen 
 
Sammanfattning 
Delrapportering avseende vad som hänt efter IVO och en rapport om 
placeringsavtal.  
Tjänstemännen i kommunen har varit till IVO i Örebro information utifrån 
besöket. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig presentation av förvaltningschef under sammanträdet 4 december 
2019 
 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen efter IVO:s rapport 

Omsorgsnämnden ger omsorgsförvaltningen i uppdrag att återkomma med 
förnyade muntliga rapporter om vidtagna åtgärder och det aktuella läget. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 140 Dnr ON395-19   108 

Synpunkt och förslag från enskild, klädkod för 
tjänsteman/personal 
 
Sammanfattning 
En synpunkt har inkommit från enskild som enligt önskemål förs fram till 
politiker med förslag att införa ”Dresskod” i någon form, att klädsel är 
genomtänkt vid kontakt med äldre 
 

Beslutsunderlag 
Synpunkter och förslag från enskild 31 oktober 2019 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av synpunkt och 
förslag och föreslår omsorgsnämnden att besluta att skicka frågan till 
personalavdelningen för att se över uppförandekoderna 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av synpunkt och förslag och beslutar skicka 
frågan till personalavdelningen för att se över uppförandekoderna. 
Återrapport med förslag till förändringar till omsorgsnämnden. 

  

Utdrag till 
Personalavdelningen 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 141 Dnr ON198-19   026 

Avslutande av projekt, försök nattpatrull 
 
Sammanfattning 
Omsorgsförvaltningen har uttömt olika alternativ för att få det att fungera i 
nattpatrullen med minskad personal från 4 till 3 personal. Lösningar har varit 
att förlänga kvällsturer och tidigarelägga dagsturer. Fler kameratillsyner har 
satts in. Det fungerar inte under de förutsättningar som råder. Personalen 
hinner inte med på grund av minskad bemanning under natten. 
Omsorgsförvaltningen önskar ett uppdrag från verkställighetsutskottet för att 
kunna sätta in person 4 i nattpatrullen igen. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig presentation av områdeschef under sammanträdet 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott ger omsorgsförvaltningen i 
uppdrag att tillfälligt avbryta försöket med minskad bemanning i 
nattpatrullen fram till och med ordinarie omsorgsnämnd den 4 december 
2019 

Verkställighetsutskottet föreslår omsorgsnämnden att besluta att fastställa 
beslut om avbrytande av försöket att minska personalen i nattpatrullen 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar att avbryta försöket med minskat antal personal i 
nattpatrullen med hänsyn taget till den rådande arbetssituationen. 

Omsorgsnämnden uppdrar till omsorgsförvaltningen att komma med förslag 
om ersättningsbesparingar. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 142 Dnr ON429-19   050 

Förlängning av samverkansavtal för Vård och 
Omsorgscollege 
 
Sammanfattning 
 
Information från omsorgsförvaltningen, Region Dalarna beredde frågan om 
ett förlängt samverkansavtal genom ett remissförfarande under senare delen 
av 2018. 
De sammanställda remissvaren (se bilaga Sammanställning av remissvar om 
nytt samverkansavtal för Vård och omsorgscollege) visade att en stor 
majoritet av kommunerna ställer sig bakom att förlänga avtalet och även 
höja medfinansieringen från 1,48 till 2,00 kronor per invånare. 
Beslutet i Region Dalarna togs att rekommendera kommunerna att förlänga 
avtalet utifrån ovan beskrivna underlag. (se bilaga SID 21_Protokoll). Det 
som saknas nu är att kommunerna tar hem och förankrar avtalet för att kunna 
skriva under beslutet inför kommande BDU 2020-01-15 
 

Beslutsunderlag 
Samverkansavtal VO-college Dalarna 2019 
Medfinansieringsintyg VOC 2019 
Sammanträdesprotokoll Region Dalarna § 126 5 december 2018 
Sammanställning av remissvar om nytt samverkansavtal 
 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen och lämnar ärendet till 
kommunstyrelsen för beslut 

  

Utdrag till 
Kommunstyrelsen 
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§ 143 Dnr ON427-19   006 

Kalendarium 2020 
 
Sammanfattning 
Kalendarium framtaget för 2020 för omsorgsnämnden, myndighetsutskottet, 
verkställighetsutskottet, KPR och KFHR  

Beslutsunderlag 
Omsorgsnämndens kalendarium med utgångspunkt från kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2020, lämnas vid sammanträde 4 december 2019 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott föreslår omsorgsnämnden att 
godkänna kalendarium 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar godkänna kalendarium 2020 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
19(23) 

Sammanträdesdatum 
2019-12-04 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 144  

Tema Fokus hemtjänst 
 
Sammanfattning 
Avdelningschef informerar om det aktuella läget i hemtjänsten. 
Projektet har startat, planeringen av arbetsfördelning och planering av 
kontinuitet är lagt på personalgruppen, Planeringar görs för att 
kontaktpersonalen ska planeras in för de brukare de har större ansvar för. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig presentation vid omsorgsnämndens sammanträde 4 december 2019 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen och uppdrar till 
omsorgsförvaltningen att lämna fortsatt redovisning. 

  



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
20(23) 

Sammanträdesdatum 
2019-12-04 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 145 Dnr ON410-19   006 

Ärendeuppföljning 
 
Sammanfattning 
Ärendeuppföljning på de uppdrag som politiken gett omsorgsförvaltningen 
samt pågående överklagande 

Beslutsunderlag 
Ärendeuppföljningslista, sammanträdet 20 november 2019 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av 
ärendeuppföljningen tas till omsorgsnämnden 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av ärendeuppföljningen 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
21(23) 

Sammanträdesdatum 
2019-12-04 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 146  

Rapporter 
 
Sammanfattning 
Kajsa-Lena Fagerström (S), informerar om FINSAM och Kraften 

ATL gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel, 
önskemål om utökning av handläggare, kommunerna har sagt nej till detta.  

Tolknämnden, Viveka Morelius (S) har varit på sammanträde, tolk finns 
tillgänglig online och även telefontolk, för att undvika att barnen ska tolka.  
Tolkuppdragen har ökat något under året.  
Önskemål om att tolkservice ska komma till omsorgsnämnden och 
informera. 

Helen Edward Lutsch (KL) frågar efter ledamot till KFHR, ej utsedd ännu. 

Rapport om dagverksamhet/växelboende gällande riktlinjer 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av rapporter 

Omsorgsnämnden har tagit del av rapporten dagverksamhet/växelboende. 
Omsorgsnämnden uppdrar till omsorgsförvaltningen att se över riktlinjerna 
för stödet till anhöriga och dess utformning och skapa en policy för 
omsorgsförvaltningen. Uppdraget rapporteras till omsorgsnämndens 
verkställighetsutskotts sammanträde 25 mars 2020 

  

 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
22(23) 

Sammanträdesdatum 
2019-12-04 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 147  

Delgivningar av beslut fattade på delegation 
 
Sammanfattning 
Beslut fattade på delegation från omsorgsnämnden delges på sammanträdet 

A) Delegationslistor för oktober och november 2019 

De handlingar som delges vid kommande sammanträden ska hålla i GDPR 
syfte 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av beslut fattade på delegation från 
omsorgsnämnden 

  

 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
23(23) 

Sammanträdesdatum 
2019-12-04 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 148  

Delgivningar 
 
Gemensam nämnd för alkohol, tobak och receptfria läkemedel, 
sammanträdesprotokoll 12 november 2019 

Sammanträdesplan 2020 för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och 
receptfria läkemedel 

Tjänsteskrivelse 31 oktober 2019 Sammanträdesplan 2020 för gemensamma 
nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 

Hjälpmedelsnämnden Dalarna, protokoll §§ 43–49 

Kommunstatistik Familjerådgivning, Avesta, Borlänge, Hedemora, Ludvika, 
Säter och Smedjebacken. 

Förvaltningsrätten i Falun, mål nr 3725–19, 2019-10-29, ekonomiskt bistånd, 
avslag 

Förvaltningsrätten i Falun, mål nr 4130–19, 2019-10-24, laglighetsprövning, 
avvisas 

Förvaltningsrätten i Falun, mål nr 4280–19, 2019-11-12, försörjningsstöd, 
avslag 

Förvaltningsrätten i Falun, mål nr 4752–19, 2019-11-04, beredande av vård 
LVU 

Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll § 145 gällande 
besparingsåtgärder för året 2019 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av delgivningar 
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