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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)  
Viveka Morelius (S)  
Christer Villborg (C)  
Lars Eklund (V)  
Tamara Zuljevic (M)  
Helen Edwards Lutsch (KL)  
Anna Edling (L)  
 

Tjänstgörande ersättare Marit Andersson (SD)  
   

Övriga närvarande  

Ersättare 
 

Inger Hjort (S)  
Torgny Karlsson (S)  
Susanne Berglin (S)  
Ida Kortesmäki (C)  
Christina Karlsdotter (M)  
Inga-Britt Johansson (KL)  
Joakim Svedlund (KL)  
Solweig Lundin (KD)  
  
 

Tjänstemän Lena Wilstrand, avdelningschef  
Isaac Tham, enhetschef ordinärt boende § 10 
Susanne Åkerblom, personal ord. boende § 10 
Ingela Sätterström, nämndsekreterare  
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§ 1  

Fastställande av dagordning 
 
Sammanfattning 
En punkt läggs till gällande val av ledamot till kommunala 
funktionshinderrådet. 

Kajsa-Lena Fagerström (S) har en rapport 

Inga-Britt Johansson (KL) har en fundering över korttids/växelboende på 
hemsidan till rapporter 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden fastställer dagordningen 
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§ 2 Dnr ON345-19   700 

Nytt vård- och omsorgsboende, information om nuläget 
 
Sammanfattning 
Information om nuläge 
En korrekt upphandling behöver göras, förvaltningschefen och lokalstrateg 
arbetar vidare tillsammans. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 8 januari 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen 
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§ 3 Dnr ON443-19   751 

Egenkontroll barn- och ungdomsenheten 
 
Sammanfattning 
 
Genomförd egenkontroll inom området barn och familj avseende fem 
ärenden som avslutats maj 2019 
 
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av egenkontrollen 
inom området barn och familj  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott noterar att det förekommer brister 
och förutsätter att dessa brister åtgärdas omedelbart 

Beslutsunderlag 
 
Omsorgsförvaltningens barn- och ungdomsenhets egenkontroll 8 december 
2019 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av barn- och ungdomsenhetens egenkontroll. 
Omsorgsnämnden noterar att det förekommer brister och förutsätter att dessa 
brister åtgärdas omedelbart, åtgärderna ska återrapporteras vid 
nästkommande omsorgsnämnd 

 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningens barn- och ungdomsenhet 
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§ 4 Dnr ON442-19   752 

Egenkontroll vuxenenheten 
 
Sammanfattning 
 
Genomförd egenkontroll inom vuxenenheten avseende två utredningar och 
tre insatser som avslutats i maj 2019 
 
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av egenkontrollen 
inom vuxenenheten  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott noterar att det förekommer brister 
och förutsätter att dessa brister åtgärdas omedelbart 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens vuxenenhets egenkontroll 5 december 2019 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av vuxenenhetens egenkontroll. 
Omsorgsnämnden noterar att det förekommer brister och förutsätter att dessa 
brister åtgärdas omedelbart, åtgärderna ska återrapporteras vid 
nästkommande omsorgsnämnd 

Fråga 3 leder till diskussioner vilket leder till osäkerhet om betydelsen, detta 
behöver förtydligas 

 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningens vuxenenhet 
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§ 5 Dnr ON028-19   002 

Ändring av delegationsordningen 
 
Sammanfattning 
 
Ändring av delegationslista gällande beslut om särskilt boende och boende 
med särskild service för psykiskt funktionshindrade enligt socialtjänstlagen 
(SoL) och lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS), bör 
vara samma delegat i delegationsordningen  
Punkt 9.5 beslut om bistånd i form av särskilt boende för psykiskt 
funktionshindrade. (ändras till enhetschef)  
Punkt 10.13 Beslut om boende i familjehem och bostad med särskild service 
för barn och ungdomar inom kommunen 7 och 9:8 §§ LSS (ändras till 
enhetschef)  
Punkt 10.15 beslut om boende i bostad med särskild service för vuxna eller 
annan anpassad bostad för vuxna – gruppbostad inom kommunen 7 och 9:9 
§§ LSS (ändras till enhetschef)  
Punkt 10.15 inom boende som drivs av annan (myndighetsutskott kvarstår) 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 11 december 2019 
Omsorgsförvaltningens delegationsordning upprättad 1 mars 2019 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar ändra delegat i delegationsordningen från LSS-
handläggare /biståndshandläggare till enhetschef i beslut gällande särskilt 
boende LSS 7 och 9:9 §§ LSS och boende i familjehem och bostad med 
särskild service för barn och ungdomar inom kommunen, 7 och 9:8 §§ LSS  
 
Omsorgsnämnden beslutar ändra delegat från myndighetsutskott till 
enhetschef i besluten gällande boende med särskild service för psykiskt 
funktionshindrade SoL  

Beslut inom boenden som drivs av annan §§ 7 och 9.9 LSS kvarstår delegat 
myndighetsutskott. 
 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 6 Dnr ON410-19   006 

Ärendeuppföljning 
 
Sammanfattning 
Omsorgsförvaltningen informerar om resultat av uppdrag som politiken gett 
till förvaltningen 
 

Beslutsunderlag 
Ärendeuppföljning 18 december 2019 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av ärendeuppföljningen med ett tillägg av 
återremitterat ärende gällande ekonomiskt bistånd 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 7 Dnr ON447-19   003 

Intern kontrollplan, omsorgsnämnden 
 
Sammanfattning 
 
En ny intern kontrollplan för omsorgsnämnden är upprättad utifrån nya mål, 
nytt förslag gällande punkten egen internkontroll för barn- och 
ungdomsenheten som tillkommer 
 

Beslutsunderlag 
 
Intern kontrollplan 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna intern kontrollplan 2020 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 8 Dnr ON448-19   003 

Omsorgsförvaltningens ärendekalender 2020 
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag till ärendekalender har upprättats för en planering av de ärenden 
som ska tas upp till omsorgsnämnden 
 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens ärendekalender 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar godkänna ärendekalender 2020 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 9 Dnr ON004-20   705 

Redovisning av klagomål och synpunkter 
 
Sammanfattning 
En sammanfattning av synpunkter och klagomål som inkommit till 
omsorgsförvaltningen under perioden juli – december 2019 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 30 december 2019 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av redovisningen av inkomna synpunkter och 
klagomål under perioden juli – december 2019 

Omsorgsnämnden beslutar ge omsorgsförvaltningen i uppdrag att 
återkomma med analysrapport gällande vidtagna åtgärder och resultat av 
åtgärderna till nästkommande omsorgsnämnd  

 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 10  

Tema Hemtjänst i ordinärt boende 
 
Sammanfattning 
Enhetschef och personal i hemtjänst, ordinärt boende informerar om projekt 
Fokus hemtjänst, hemtjänstgrupp 5. Planering av insatserna görs i gruppen 
av personalen. 10 personal till i dagsläget 27 brukare.  
Personalen är positiv. Under dagtid från måndag – fredag har brukaren oftast 
2 personal som är inplanerade.  
Brukarna är indelade i mindre grupper och personalen planerar utifrån de 
små områdena för kontinuitet. 
 
Utvärdering i slutet på februari, är resultatet positiv så kommer det att 
införas i hela hemtjänsten 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 8 januari 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen gällande Fokus hemtjänst i 
ordinärt boende 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 11 Dnr ON326-19   003 

Val av ledamot att delta i Kommunala 
Funktionshinderrådet (KFHR) 
 
Sammanfattning 
Val av ledamot från oppositionen att delta vid Kommunala 
Funktionshinderrådets sammanträden, förslag på Joakim Svedlund (KL) 
 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar att Joakim Svedlund (KL) väljs som ledamot i 
kommunala funktionshinderrådet. 

  

Utdrag till 
Kommunala funktionshinderrådet 
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§ 12  

Rapporter 
 
Sammanfattning 
Kajsa-Lena Fagerström (S) informerar från styrgrupp Kraften, Hedemora har 
svårt att få stöd med insatser för personer med psykiska funktionshinder.  
Anna-Klara Levin, vårdcentralchef Hedemora, deltagare ska få 
förebyggande åtgärder gällande första linjens psykiatri. Har önskemål om att 
det ska vara fasta tider för SIP. 
En kafeteria har funnits i första rummet vid vårdcentralen, en alternativ 
verksamhet för deltagare i Kraften att ha som aktivitet. 
I Kraften ingår Avesta, Hedemora och Säters kommuner. 

Lars Westlund (S) Hälsoteamet gör insatser inom psykiatrin 

Helen Edwards Lutsch (KL) Avesta ska få en yrkeshögskola, fler ska starta 
upp i landet. 

Inga-Britt Johansson (KL) rapporterar om brister i texten på hemsidan 
gällande Korttids SoL, Omsorgsförvaltningen ser över informationen, 
kvalitetsutvecklare startar den 1 februari och har det som en uppgift. 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av rapporter 
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§ 13  

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

A) Delegationslistor för december 2019 

De handlingar som delges vid sammanträden ska hålla i GDPR syfte 
 

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

  



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
17(17) 

Sammanträdesdatum 
2020-01-08 

 
 

  
 

 
Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 14  

Delgivningar 
 
Förvaltningsrätten i Falun, mål nr 5061–19, 2019-12-05, ekonomiskt bistånd, 
avslag 

Förvaltningsrätten i Falun, mål nr 5875–19, 2019-12-02, omedelbart 
omhändertagande, FR undanröjer det underställda beslutet 

Förvaltningsrätten i Falun, mål nr 5770–19, 2019-11-29, omedelbart 
omhändertagande, beslutet ska bestå 

Förvaltningsrätten i Falun, mål nr 5757–19, 2019-11-25, återlämnas till 
omsorgsnämnden för prövning av sent inkommande med överklagan 

Förvaltningsrätten i Falun, mål nr 4886–19, 2019-10-17, ekonomiskt bistånd, 
avslag 

ATL sammanträdesprotokoll 2019-12-10 

Cirkulär, information om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård (2017:612) 18 december 2019 

Kommunstyrelsen § 176, beslut om omsorgscollege, 2019-12-03 

Personliga ombud Södra Dalarna, verksamhetsplan 2020–2022 

Kommunstyrelsen § 166 beslutande besparingsåtgärder 2019, 2019-12-03 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av delgivningar 
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