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§ 112  

Fastställande av dagordning 
 
Sammanfattning 
Ingen förändring i dagordningen 
 

Omsorgsnämndens förslag till beslut  
Omsorgsnämnden fastställer dagordningen 
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§ 113 Dnr ON345-19   700 

Information om nya vård och omsorgsboendet 
 
Sammanfattning 
 
Hedemora kommuns lokalstrateg Madelene Linder är inbjuden för att 
informera om pågående arbete kring nytt vård- och omsorgsboende 
 
För att möta kommande efterfrågan av vård-och omsorgsboende och kunna 
erbjuda ett modernt, tryggt och framtidsanpassat boende för äldre med god 
tillgänglighet och säkerhet, tog Hedemora kommun 2017 ett beslut om att 
utreda byggnationen av ett nytt vård-och omsorgsboende. 2019 avslogs 
anbuden som inkommit för att bygga ett boende i kommunens egen regi och 
ärendet återremitterades till Omsorgsnämnden med uppdraget att ta fram ett 
nytt förslag till vård- och omsorgsboende till en lägre kostnad. 

Beslutsunderlag 
Sammanträdesprotokoll KF § 7 den 17 januari 2019 
Ritningsförslag Magnolia, Vinstra och Nfast presenteras under sammanträdet 
16 oktober 2019 
Funktionsprogram MB-2018-671 den 13 december 2017 
Kravställning: Nytt Vård- och Omsorgsboende 14 mars 2019 
Yttrande från lokalstrateg 8 oktober 2019 förslag till beslut  

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut 16 oktober 
2019 
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av presentationen, 
lämnas till omsorgsnämnden utan eget förslag 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av presentationen, majoriteten ser positivt på 
att bygga nytt vård- och omsorgsboende. Uppdrag ges till förvaltningen att 
arbeta vidare med kostnadskalkyler samt se över behov av tillagningskök 
samt att se över helhetsbilden. 

Britt-Inger Remning (M) och Tamara Zuljevic (M) reserverar sig mot 
beslutet att gå vidare med endast de två nybyggnationsalternativen, på grund 
av ofullständiga handlingar, de tre alternativen som presenterats är 
fortfarande intressanta, samtliga ledamöter från oppositionen ställer sig 
bakom och ser positivt på alla tre förslagen i nuläget 

Forts. 113 
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Forts. 113 

Gunilla Brandt Jonsson (SD) påpekar brister i information/tillgång till 
samma material som majoriteten 

 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 114 Dnr ON326-19   003 

Reglemente för omsorgsnämnden 
 
Sammanfattning 
 
Kommunjurist Ann-Christine Östlund Bäckehag presenterar det nya 
reglementet för omsorgsnämnden med program för KPR och KHR gällande 
under perioden 2019 – 2022 
Det är kommunfullmäktige fastställer reglemente och program. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig presentation under sammanträdet 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen, beslut tas den 4 december 
2019 

 

Protokollsanteckning från Anna Eling (L) Oppositionen har inte fått 
möjlighet att ta del av handlingarna och därför motsätter vi oss förfarandet 
kring arbetsgången. Vi emotser omgående dessa handlingar och beslut kring 
ärendet kan då tidigast beslutas på sammanträdet i december. 

  

Utdrag till 
Verkställighetsutskottet 
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§ 115 Dnr ON307-19   027 
Undantag från besparing fortbildning 
 
Sammanfattning 
 
Utifrån politiskt beslut om besparing av budget för fortbildning inom 
Omsorgsförvaltningen yrkar jag om dispens för kostnader gällande 2 
deltagare på nätverksträff för dödsbohandläggare i Dalarna.  
Två avgiftshandläggare på biståndsenheten har vid årsskiftet 2018/2019 fått 
nya arbetsuppgifter, nämligen ekonomisk rådgivning, skuldsaneringsfrågor 
och dödsbohandläggning.  
Handläggare behöver ha kompetens för att arbeta med ovannämnda 
uppgifter. Dödsbohandläggning kräver juridisk kunskap i frågan vilket 
handläggare behöver få del av 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 19 september 2019 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut 16 oktober 
2019 
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott föreslår omsorgsnämnden besluta 
att frångå det tidigare beslutet om besparing av fortbildningsbudget, på 
grund av nya arbetsuppgifter som ålagts ekonomihandläggarna och för att de 
ska få en adekvat kompetens som krävs, att bevilja omsorgsförvaltningens 
ekonomihandläggare max 6000 kronor för kostnader gällande deltagande på 
juristhandledning för dödsbohandläggare i Dalarna 

Checklistan i tjänsteskrivelsen behöver kompletteras med kommentarer 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar att frångå det tidigare beslutet om besparing av 
fortbildningsbudget, på grund av nya arbetsuppgifter som ålagts 
ekonomihandläggarna och för att de ska få en adekvat kompetens som krävs, 
beslut att bevilja omsorgsförvaltningens ekonomihandläggare max 6000 
kronor för kostnader gällande deltagande på juristhandledning för 
dödsbohandläggare i Dalarna 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningens Biståndsenhet 
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§ 116 Dnr ON323-19   012 

Förenklad handläggning, skrivelse presenteras 
 
Sammanfattning 
 
Ändring i socialtjänstlagen (2001:453) har skett den 1 juli 2018. 
Ändringen innebär att socialnämnden utan föregående behovsprövning får 
erbjuda hemtjänst till äldre personer. Det är kommunen som väljer om man ska 
använda detta tillvägagångsätt och att det är begränsat till äldre.  
Detta utifrån ett politiskt beslut i kommunen där de närmare kriterierna har 
fastställts och även har bestämts den målgrupp som ska kunna komma i fråga 
för dessa hemtjänstinsatser. 
 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 1 oktober 2019 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut 16 oktober 
2019 
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av redovisningen och 
föreslår omsorgsnämnden avstå från att införa förenklad handläggning i 
dagsläget och föreslås ge omsorgsförvaltningen i uppdrag att återkomma 
under 2020 med en omvärldsanalys inför nytt ställningstagande 

Tjänsteskrivelsens checklista behöver kompletteras med kommentarer 

 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar avstå från att införa förenklad handläggning i 
dagsläget och ger omsorgsförvaltningen i uppdrag att återkomma under 2020 
med en omvärldsanalys inför nytt ställningstagande 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 117 Dnr ON157-19   041 

Mål och budget 
Sammanfattning 
Summa budget 420 686 Summa justerad ram 418 600 Avvikelse från 
justerad ram -2 086  
Investeringsplan 2020, 2 miljoner 120 tusen 
Förslag från majoriteten VU 2019-10-16: Punkt 811 stängning av Tallåkern -
1.6 miljoner, punkt 820 minskat antal bilar -200 tusen, punkt 855 placeringar 
barn och unga 5 miljoner, punkt 857 ekonomiskt bistånd 6 miljoner, punkt 
872 förstärkning av Tallgatan 742 tusen, punkt 874 Ob och sjuklöner 2 400 
tusen 
Förstärkningar, Familjehemssekreterare barn och unga 700 tusen 
Handläggare missbruk vuxenenheten från 0.5 tjänst till 1.0. 300 tusen 

Beslutsunderlag 
 
Investeringsplan 2020, 9 oktober 2019 
Rapport Budget 2020 enl. VU 16 oktober 2019, RAM: 418. 600 tkr 
Prioriteringslista driftbudget 2020 OF, VU 16 oktober 2019 
Kommentarer till prioriteringslista, budget 2020, reviderad 17 oktober 2017 
Målvärden inför 2020, reviderade 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut 16 oktober 
2019 
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott beslutar om budget 2020 på 
418 600 tusen vilket är lika med ramtilldelning, investeringsplanen för 2020 
slutar på 2 120 tusen, omsorgsnämndens verkställighetsutskott föreslår 
omsorgsnämnden att anta förslaget till budget och investeringsbudget 2020. 

Britt-Inger Remning (M) och Inga-Britt Johansson (KL) deltar inte i beslut, 
avstår. 

Omsorgsnämndens beslut  
 
Omsorgsnämnden beslutar att anta förslaget till mål och budget 2020 på 
418 600 tkr enligt RAM och investeringsbudget 2020 på 2 120 tkr, har tagit 
del av förhandlingsprotokoll enligt MBL § 11. 

Oppositionen deltar ej i beslut gällande driftbudget 2020, återkommer i 
frågan till kommunstyrelsens sammanträde. 

Forts. § 117 
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Forts. § 117 

  

Utdrag till 
Kommunstyrelsen 
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§ 118 Dnr ON 351-19   026 

Redovisning av sjukskrivningstal, kvartal 3, 2019 
 
Sammanfattning 
Redovisning av sjukskrivningsstatistiken görs på overhead, aktuella siffror 
för hela omsorgsförvaltningen. 
Sjuktalen i procent per område för omsorgsförvaltningen, Myndighet och 
service 7.66 Sysselsättning och funktionsnedsättning 5.65, äldreomsorg 8.25 
Totalt för förvaltningen 7,08 
 

Beslutsunderlag 
Presenteras under sammanträdet 30 oktober 2019 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av redovisningen av sjuktal och konstaterar 
att de fortsätter att sjuka och efterfrågar en analys av orsaker till 
sjukskrivningar till nästa redovisning 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 119 Dnr ON352-19   012 

Redovisning av kommunal hälso- och sjukvård och 
rehabilitering 
 
Sammanfattning 
Enhetschef Emelie Forslund tf. MAS redovisar kommunal hälso- och 
sjukvård och rehabilitering 
 

Beslutsunderlag 
Overheadmaterial kommunal hälso- och sjukvård och rehabilitering 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden ställer sig bakom förslag om att redovisning görs till 
omsorgsnämnden var tredje månad och ger omsorgsförvaltningen i uppdrag 
att se över hur området ska kunna utvecklas. 
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§ 120 Dnr ON324-19   730 

Information om IVO:s beslut efter tillsyn angående 
systematiskt förbättringsarbete, kvalitetsledning 
 
Sammanfattning 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har gjort en tillsyn gällande det 
systematiska förbättringsarbetet och har vid samma tillfälle följt upp en Lex 
Sarah-anmälan samt ett klagomål inom äldreomsorgen i Hedemora kommun. 
IVO avslutar tillsynen med följande kommentarer, att nämnden inte har 
upprättat ett fungerande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och 
förbättringsarbetet måste utvecklas. 

En tids och handlingsplan har tagits fram på de punkter som IVO påtalat 
 

Beslutsunderlag 
IVO:s beslut efter tillsyn av det systematiska förbättringsarbetet 19 
september 2019 
Handlingsplan presenteras på sammanträdet 30 oktober 2019 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut 16 oktober 
2019 
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av presentationen och 
föreslår omsorgsnämnden att ställa sig bakom handlingsplanen och tidplanen 
med kontinuerlig uppföljning gällande det systematiska kvalitetsarbetet 

 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar ställa sig bakom handlingsplanen och tidplanen 
med kontinuerlig uppföljning gällande det systematiska kvalitetsarbetet 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 121 Dnr ON197-19   701 

Information om IVO:s inspektion på barn- och 
ungdomsenheten 
 
Sammanfattning 
En information om IVO:s inspektion lämnas på sammanträdet och 
kompletterande dokument gällande handlingsplan och rutiner 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens avdelningschef för barn och ungdomsenheten 
informerar på sammanträdet 30 oktober 2019 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott beslutar anta föreliggande yttrandet 
som sitt eget och vidarebefordrar till inspektionen för vård och omsorg som 
svar på begäran om yttrande i ärendet.  
I ärendet till Inspektionen för vård och omsorg bifogas handlingsplan för 
systematiskt förbättringsarbete. 

Yttrandet som skickas till Inspektionen för vård och omsorg kommer att 
redovisas i Omsorgsnämnden den 30 oktober 2019 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av yttrandet som skickats till Inspektionen för 
vård och omsorg och beslutar anta yttrandet som sitt eget 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 122 Dnr ON327-19   007 

Granskning – kommunens rutiner kring personalfrågor 
 
Sammanfattning 
 
KPMG har av Hedemora kommuns revisorer fått i uppdrag att granska 
kommunens rutiner kring personalfrågor Uppdraget ingår i revisionsplanen 
för år 2019. 
Syftet med granskningen är att konstatera om kommunen har ändamålsenliga 
rutiner gällande hantering av personalfrågor och om den interna kontrollen är 
tillräcklig. 
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att 
kommunen till stor del har ändamålsenliga rutiner gällande hantering av 
personalfrågor men att det finns brister gällande den interna kontrollen 

Beslutsunderlag 
Kommunrevisionens skrivelse 18 september 2019 
KPMG Granskning av personalfrågor, rapport 18 september 2019 
Kommunstyrelseförvaltningens yttrande 24 september 2019 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott beslutar att ställa sig bakom 
granskningsrapporten och yttrandet från kommundirektören. 
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott föreslår Omsorgsnämnden att ställa 
sig bakom granskningsrapporten och yttrandet från kommundirektören. 

 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar att ställa sig bakom granskningsrapporten och 
yttrandet från kommundirektören att arbeta utifrån de punkter som 
framkommer i granskningen och se till att förbättra dessa. 

  

Utdrag till 
Kommunstyrelsen 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 123 Dnr ON326-19   003 

Utse ledamot att delta vid Kommunala pensionärsrådet 
(KPR)  
 
Sammanfattning 
Det saknas politiska deltagare i Kommunala pensionärsrådet, förslag på 
deltagare utses vid sammanträdet 
 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott föreslår Omsorgsnämnden besluta 
att godkänna föreslagen ledamot Tamara Zuljevic (M) till Kommunala 
pensionärsrådet 

 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna föreslagen ledamot Tamara Zuljevic 
(M) till Kommunala pensionärsrådet 

  

Utdrag till 
Kommunala pensionärsrådet 
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§ 124 Dnr ON148-18   049 

Ansökan om medel till datorstödd träning för personer 
med afasi år 2019 
 
Sammanfattning 
Afasiföreningen i Avesta-Hedemora ansöker om medel för datorstödd 
språkträning för personer med afasi som de bedriver i samarbete med 
Studieförbundet vuxenskolan. Ansökan inkom 2018-11-21 och behandlades i 
verkställighetsutskottet 2018-12-19, beslut om återremiss för att invänta 
slutdatum för sökande bidrag. 
Ny ansökan inkommer 2019-10-07, ärendet har ej beslutats om tidigare 

Beslutsunderlag 
Ansökan om medel 13 november 2018 
Sammanträdesprotokoll ONVU § 91, 19 december 2018 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut 16 oktober 
2019 
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott beslutar bevilja Avesta-Hedemora 
afasiförening, Studieförbundet Vuxenskolan 30 000 kronor i bidrag för 
verksamhetsåret 2019 och föreslår Omsorgsnämnden att ställa sig bakom 
beslutet. 

Britt-Inger Remning (M) deltar inte i beslutet. 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar att ställa sig bakom beslutet att bevilja Avesta-
Hedemora afasiförening, Studieförbundet Vuxenskolan, 30 000 kronor i 
bidrag för verksamhetsåret 2019. 

Britt-Inger Remning (M) yrkar avslag 

Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att omsorgsnämnden 
ställer sig bakom förslaget att bevilja Avesta-Hedemora afasiförening, 
Studieförbundet Vuxenskolan, 30 000 kronor i bidrag för verksamhetsåret 
2019 

Britt-Inger Remning (M) reserverar sig till förslaget 

  

Forts. § 124 

 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
19(23) 

Sammanträdesdatum 
2019-10-30 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Forts. § 124 

Utdrag till 
Ekonomiavdelningen 
Omsorgsförvaltningen 

 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
20(23) 

Sammanträdesdatum 
2019-10-30 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 125 Dnr ON260-19   721 

Svar på skrivelse från kommunstyrelsen 
 
Sammanfattning 
Svar på frågeställningar inlämnade av FUB:s ordförande i Hedemora-Säter 
till kommunstyrelsen 
 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens utredning 11 oktober 2019 
Mail från kommunsekreterare 23 oktober 2019 
Yttrande, svar på uppdrag av kommunstyrelsens beredning, på skrivelse 
daterad 12 juni 2019 
 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut 16 oktober 
2019 
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av skrivelsen utan eget 
förslag och lämnar vidare till omsorgsnämnden att besluta i frågan. 

 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar att ställa sig bakom Omsorgsförvaltningens 
yttrande och föreslår kommunstyrelsen att ställa sig bakom 
Omsorgsförvaltningens yttrande. 

  

Utdrag till 
Kommunstyrelsen 

 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
21(23) 

Sammanträdesdatum 
2019-10-30 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 126 Dnr ON353-19   012 

Återrapport om åtgärder 
 
Sammanfattning 
Uppdrag lämnades 2019-10-09 till Omsorgsförvaltningen avseende 
kartläggning över vad som hänt och åtgärder som gjorts i samband med 
IVO:s tidigare och nuvarande rapporter. 
Omsorgsförvaltningen återrapporterar kring osorterade handlingar, 
personalsituationen på barn- och ungdomsenheten, och enskilt 
sekretessärende 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig presentation av avdelningschefer vid sammanträdet 30 oktober 2019 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. Omsorgsförvaltningen får i 
uppdrag att fortsätta utredningsuppdraget. Redovisas kontinuerligt på 
kommande verkställighetsutskott respektive omsorgsnämndsmöten. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 

 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
22(23) 

Sammanträdesdatum 
2019-10-30 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 127  

Rapporter 
 
Sammanfattning 
Kommunjurist informerar om personuppgiftsincident, vad det innebär. 
 
En rutin är upprättad för hur man hanterar dokument 
 
Rutiner för närarkiven som alltid ska vara låsta. 
 
Marjo Savelius ny förvaltningschef, börjar sin tjänst den 18 november. 

Tack till avdelningscheferna som har gjort ett bra jobb. 
 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av rapporter 

  

 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
23(23) 

Sammanträdesdatum 
2019-10-30 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 128  

Delgivningar 
 
Sammanfattning 
Förvaltningsrätten i Falun, Dom, 2019-09-25, Mål nr 3582-19, ekonomiskt 
bistånd, avslår 
Förvaltningsrätten i Falun, Dom, 2019-09-30, Mål nr 3886-19, överklagat 
LVU, målet visas åter till nämnden för ny handläggning 

Förvaltningsrätten i Falun, Dom, 2019-09-25, Mål nr 2816-19, 
migrationsverkets beslut, avslår 

Förvaltningsrätten i Falun, Dom, 2019-09-25, Mål nr 5453-18, 
migrationsverkets beslut, avslår 

Förvaltningsrätten i Linköping, Dom, 2019-09-20, Mål nr 606-18, 7497-18 
ersättning gällande statlig ersättning för insatser, bifall till ersättning till 
Hedemora kommun 

Förvaltningsrätten i Falun, Dom 2019-10-04, Mål nr 4016-19, ekonomiskt 
bistånd, avslår 

Förvaltningsrätten i Falun, Dom 2019-10-04, Mål nr 4075-19, ekonomiskt 
bistånd, avslår 

Förvaltningsrätten i Falun, Dom 2019-10-07, Mål nr 2596-19, särskilt 
boende, avslår 

Förvaltningsrätten i Falun, Dom, 2019-10-09, Mål nr 4752-19, omedelbart 
LVU, fastställes 

Falu tingsrätt, Dom 2019-10-09, Mål nr T2533-19, förordnad 
vårdnadshavare, utser 

Förvaltningsrätten i Falun, Dom 2019-10-17, Mål nr 4886-19, ekonomiskt 
bistånd, avslår 
 
Delgivning av skrivelse från 1:e socialsekreterare angående 
omsorgsnämndens uppdrag till AME och Ekonomienheten 

 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av delgivningar 
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