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Plats och tid Tjädernhuset, sammanträdesrum Vargen, kl. 09.00 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista sidan 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista sidan 2 

Övriga närvarande Ersättare 
Se närvarolista sidan 2 
Tjänstemän 
Se närvarolista sidan 2 
Övriga 
Se närvarolista sidan 2 

Justerare  

Justeringens plats och tid Ämbetsgatan 6, torsdag den 4 juli 2019, kl. 10.00 
 
Underskrifter 
 Sekreterare  ________________________________  Paragrafer 76-87  
   Ingela Sätterström  

 Ordförande  ________________________________  
 

   Kajsa-Lena Fagerström (S)  

 Justerare  ________________________________   
 

   Tamara Zuljevic (M)   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-07-03 

Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  

Förvaringsplats för protokollet Omsorgsförvaltningen 
 

Underskrift  ________________________________  
 

   Ingela Sätterström  
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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter 
 

Kajsa-Lena Fagerström, S, ordförande 
Lars Westlund, S  
Viveka Morelius, S  
Lars Eklund, V §§ 76-80, 82-87 
Britt-Inger Remning, M, 2:e vice ordförande  
Tamara Zuljevic, M  
Helen Edwards Lutsch, KL  
Anna Eling, L §§ 76-81 
Gunilla Brandt-Jonsson, SD  
  
 

Tjänstgörande ersättare 
 

Ida Kortesmäki, C §§ 76-77, 81-87 
Inger Hjort, S  
Susanne Berglin, S §§ 78-81 
Solweig Lundin, KD §§ 82-87 
  

Övriga närvarande  

Ersättare 
 

Susanne Berglin, S 76-77, 82-87 
Christina Karlsdotter, M  
Inga-Britt Johansson, KL  
Joakim Svedlund, KL  
Solweig Lundin, KD  
 

Tjänstemän Lena Wilstrand, avdelningschef  
Lena Abrahamsson §§ 77-80 
Helen Schelhaas, socialsekreterare §§ 77-80 
Mikael Morelius, enhetschef §§ 81 
Ingela Sätterström, sekreterare  
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§ 76  

Fastställande av dagordning 
 
Sammanfattning 
Några punkter till rapporter 
 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden fastställer dagordningen 
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§ 77  

Tema försörjningsstöd 
 
Sammanfattning 
Lena Abrahamsson, enhetschef, informerar om försörjningsstöd 
Overheadpresentationen skickas ut till alla ledamöter efter sammanträdet 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 
Overheadpresentation  

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen 
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§ 81 Dnr On 137-19   023 

Från extratjänst till nystartjobb 
 
Sammanfattning 
 
Mikael Morelius enhetschef AME informerar. 

Regeringen har tagit bort möjligheten till extratjänster som helt finansierades av 
Staten. I Hedemora finns det 45 personer som har extratjänster under 2019. 

Nystartsjobb berättigar till a-kassa vilket extratjänsten inte är. 

Av de 45 extratjänsterna är 21 extratjänster kvar som ska hanteras under 
2019, 5 extratjänster följer med över till 2020. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens Tjänsteskrivelse 24 maj 2019 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar att de enheter som idag har extratjänster ska stå för 
kostnaden för nystartsjobbet. Beslutet gäller under förutsättning att övriga 
nämnder tar samma beslut. Det skulle innebära att kostnadsökningen blir 
utspridd på flera enheter. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
Diariet 
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§ 82 Dnr ON 149-19   706 

Avgift för boendestöd, boende inom socialpsykiatri 
 
Sammanfattning 
Stöd och hjälp inom boendestöd och särskilt boende inom socialpsykiatri  
enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL) är i dag avgiftsfria inom Hedemora  
kommun. Många kommuner har i dag en avgift motsvarande den taxa som  
gäller för äldreomsorg i respektive kommun. I en del kommuner kan  
avgiftsbefrielse medges på grund av särskilda omständigheter även i fall då  
brukaren har betalningsförmåga. Personer som på grund av funktionsnedsättning 
har stora behov av stöd och hjälp och som säger nej till dessa insatser om en avgift 
tas ut kan få avgiftsbefrielse om det innebar stor risk för ett allvarligt försämrat 
tillstånd om insatsen uteblir.  
Socialstyrelsen och SKL saknar i dag rekommendationer kring avgifter för  
ovan nämnda bistånd.  
I dag är det ca 80 personer i Hedemora kommun som är beviljad insatsen  
boendestöd enligt SoL Boende inom Socialpsykiatri finns på Björkgården  
och Tallgatan med plats för 6 respektive 4 personer, samt 3 st. tillhörande  
satellitlägenheter.  
Förvaltningen har gjort fiktiva beräkningar för att få fram underlag till ett  
avgiftsutrymme. Inkomsterna i beräkningen består av garantipension och  
bostadstillägg, eller sjukersättning och bostadsbidrag. Utifrån ovanstående  
inkomster kan en person betala en avgift om 604 kr respektive 949 kr per  
månad för stöd och hjälp.  
Förvaltningen föreslår omsorgsnämnden att besluta om avgifter för stöd och  
hjälp inom särskilt boende socialpsykiatri samt för boendestöd enligt 8 kap. SoL, 
enligt äldreomsorgens avgifter.  
Ärendet bordlades vid sammanträde den 5 juni 2019 återupptas 3 juli 2019 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse biståndsenheten den 13 maj 2019 
Omsorgsnämndens myndighetsutskott den 21 maj 2019 § 122 

Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att återremittera ärendet för att få ett bättre underlag 
gällande ekonomin och en fullständig checklista. Ska åter till omsorgsnämnden den 
2 oktober 2019 
  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
Diariet 
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§ 83 Dnr ON 118-18   805 

Föreningsbidrag 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan från Hedemora kvinnojour till omsorgsnämnden om 
föreningsbidrag, 2019. Ansökan gäller 100 000 kronor. 

Ansökan från Brottsofferjouren, ansökan gäller 75 000 kronor. 

Ansökan från BRIS, ansökan gäller 32 000 kronor. 

Summa specificerade ansökningar 207 000 kronor. 

Beslutsunderlag 
 
Ansökan från BRIS den 14 augusti 2019 
Ansökan från Brottsofferjouren den 28 september 2018 
Ansökan från Hedemora kvinnojour den 12 juni 2019 
Omsorgsförvaltningens sammanställning av ansökningar den 12 juni 2019 

Omsorgsnämndens beslut  
 
Omsorgsnämnden beslutar bevilja bidrag för verksamhetsåret 2019, bidrag 
beviljas till  
 
Brottsofferjouren 15 000 
BRIS  10 000 
Kvinnojouren 25 000 

Summa:  50 000 

  

 

Reservation 
 
Den ekonomiska prognosen för nämnden visar på ett mycket stort 
ekonomiskt underskott. I år tvingas vi göra prioriteringar vad gäller ansökan 
till föreningsbidrag. 
Vi yrkar bifall till majoritetens förslag till beslut till kvinnojouren. 
Avslag på föreningsbidrag till Brottsofferjouren och BRIS. 
I ansökan från BRIS region Mitt saknas underlag. 
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Fortsättning § 83  

Föreningsbidrag 
 
Britt-Inger Remning (M) 
Tamara Zuljevic (M) 
Solweig Lundin (K) 

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 
Diariet 
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§ 84 Dnr ON 028-19   002 

Ändring av delegationsordning 
 
Sammanfattning 
I delegationsordningen är socialsekreterare och handläggare delegat, men det 
saknas i delegationsordningens ruta för kommentarer att besluten ska fattas 
enligt Hedemora kommuns riktlinjer avseende begravningskostnad.  

 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 maj 2019 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar att återremittera ärendet, återupptas till den 4 
september 2019 i omsorgsnämnden. Omsorgsförvaltningen får i uppdrag att 
gå igenom och revidera riktlinjerna. 

 
Beröm för väl genomförd checklista i tjänsteskrivelsen 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
Diariet 
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§ 85 Dnr ON 162-19   722 

KPMG- Granskning av vårdkedjan för personer med 
psykisk funktionsnedsättning 
 
Ett granskningsprojekt kring detta tema i samverkan har beslutats mellan 
kommunernas och Region Dalarnas revisorer 
Syftet är att granska ändamålsenlighet och effektivitet i vårdkedjan för 
personer med psykisk funktionsnedsättning som är i behov av insatser från 
såväl kommun som landsting. I detta ligger att bedöma om samverkan i 
vårdkedjan för målgruppen planeras, styrs, genomförs, utvärderas och 
förbättras på ett tillfredsställande sätt. 
Starka och svaga sidor i vårdkedjan identifieras. Rekommendationer för att 
förbättra vårdkedjan presenteras i förekommande fall. 
Granskningen genomförs som en intervju och dokumentgranskning samt 
innehåller även en substansdel där ett urval vårdplaner (SIP:ar) granskas. 

Beslutsunderlag 
KPMG projektplan den 31 maj 2019 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen 

  

Utdrag till 
Diariet 
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§ 86  

Rapporter 
 
Sammanfattning 
Jävsituationen vid tidigare omsorgsnämnd i juni är felaktig enligt svar från 
Axel Danielsson 
Diskussion i jäv frågor, ledamöter hjälper varandra och jäv diskuteras innan 
den verkställs, för att klargöra 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av rapporter 
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§ 87  

Delgivning 
 
Sammanfattning 
 
Följande delgivningar presenteras: 

a) Förvaltningsrätten i Falun, Dom, 2019-06-07, Mål nr 2435-19, 
ansökan om vård enligt lagen om vård för missbrukare i vissa fall, 
beviljande ska beredas vård. 

b) Förvaltningsrätten i Falun, Dom, 2019-06-07, Mål nr 3783-18, 
bistånd, avskrivning. 

c) Förvaltningsrätten i Falun, Dom, 2019-06-10, Mål nr 5271-18, 
försörjningsstöd oktober, avslår. 

d) Förvaltningsrätten i Falun, Dom 2019-06-04 Mål nr 1131-19, 
Bistånd, avslår. 

e) Förvaltningsrätten i Falun, Dom 2019-05-28 Mål nr 4781-18 4843-18, 
Bistånd, avslår. 

f) Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-18 § 116, överenskommelse för 
samverkan för trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård 

g) Kommunstyrelsens beslut 2019-06-04 § 98, uppföljning av 
internkontrollplan 2018 och antagande av internkontrollplan 2019 för 
omsorgsnämnden 

h) Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelande 2019-05-28, 
klagomål på er verksamhet 

i) Socialstyrelsen, kommunstatistik gällande familjerådgivningen i 
Avesta, Borlänge, Hedemora, Ludvika, Säter och Smedjebacken 
2019-01-01—2019-05-31 

j) Statistik beroende, barn- och ungdom, försörjningsstöd januari – april 
2019 
 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av delgivningar 
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