
 
 

ON 
 

PROTOKOLL 
 

2020-02-12 
 
 

 



 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

 
 
Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(20) 

Sammanträdesdatum 
2020-02-12 

 
 

  
 
Plats och tid Tjädernhuset, sammanträdesrum Vargen, kl. 09.00 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista sida 2 

Övriga närvarande Ersättare 
Se närvarolista sida 2 
Tjänstemän 
Se närvarolista sida 2 
Övriga 
Se närvarolista sida 2 

Justerare  

Justeringens plats och tid Vintergatan 2, fredag den 14 februari 2020, kl. 10.00 
 
Underskrifter 
 Sekreterare  ________________________________  Paragrafer 15-31  
   Ingela Sätterström  

 Ordförande  ________________________________  
 

   Owe Ahlinder (C)  

 Justerare  ________________________________   
 

   Tamara Zuljevic (M)   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-02-12 

Datum då anslaget sätts upp 2020-02-14 Datum då anslaget tas ned 2020-03-09  

Förvaringsplats för protokollet Omsorgsförvaltningen 
 

Underskrift  ________________________________  
 

   Ingela Sätterström  
 

 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(20) 

Sammanträdesdatum 
2020-02-12 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

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 Eling (L) 
Marit Andersson (SD)  
 

Övriga närvarande  

Ersättare 
 

Torgny Karlsson (S) §§ 15 - 23 
Susanne Berglin (S)  
Ida Kortesmäki (C) §§ 15 - 20 
Christina Karlsdotter (M)  
Inga-Britt Johansson (KL)  
Joakim Svedlund (KL) §§ 15 - 29 
Åke Törnqvist (SD)  
 

Tjänstemän Marjo Savelius, förvaltningschef  
Eva Back, ekonom §§ 16 - 17 
Anita Mikkonen, ekonom §§ 16 - 17 
Birgitta Ljungström, enhetschef §   21 
Lena Abrahamsson, enhetschef §§ 19 - 20 
Madelene Linder, lokalstrateg §   22 
Ingela Sätterström, nämndsekreterare  
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§ 15  

Fastställande av dagordning 
 
Sammanfattning 

Under rapporter  

Viveka Morelius anmäler rapport gällande dagverksamhet 

Britt-Inger Remning anmäler rapport gällande kameror och protokoll 

Inga-Britt Johansson förfrågan till rapporter om Sekoja-dokumentationsstöd 
Granen. 
 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar fastställa dagordningen 
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§ 16 Dnr ON022-20   049 

Fördelning av schablonbeloppet för statlig 
assistansersättning 2020 enl. SFB 
 
Sammanfattning 
Regeringen fastställer varje år timbeloppet för statlig assistansersättning. 
Enligt budgetpropositionen 2020 blir beloppet 304,30 kr per timme dvs en 
höjning med 4,50 kr (1,5%). Förvaltningen föreslår att hela ökningen läggs 
på personal.  

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 12 december 2019 
Skrivelse från SKL 

Omsorgsnämnden beslut  
Omsorgsnämnden beslutar om assistansersättningens fördelning för 2020 
enligt följande 

Personal  284,10 kr/tim.  
Omkostnader  3,60 ” 
Utbildning  2,50 ” 
Adm o arbetsledning  14,00 ” 
SUMMA  304,30 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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§ 17 Dnr ON034-19   040 

Ekonomisk rapport, årsredovisning 
 
Sammanfattning 
Ekonomisk rapport samt årsredovisning 2019 
Rapport för nuläget 2019-01-01—2019-12-31 gällande utfall, budget och 
avvikelser, nuläget, - 23 miljoner för 2019. 

10 nyckeltal som ska jämföras år till år. Årsbokslut med förvaltningens 
nyckeltal och ekonomiskt bokslut skickas ut efter sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
Muntlig rapport gällande ekonomi och verksamhetens mål ges vid 
sammanträdet 12 februari 2020 

Årsbokslut 27 januari 2020 

Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden ställer sig bakom årsbokslutet 2019, ekonomisk 
redovisning och omsorgsförvaltningens nyckeltal och måluppfyllelse för 
verksamheten 2019. 

 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 18 Dnr ON028-20   040 

Granskning av kommunens ekonomiska styrning, 
KPMG 
 
Sammanfattning 
Revisorerna i Hedemora kommun genomfört en granskning avseende rutinerna 
kring kommunens ekonomiska styrning. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 
år 2019. 
Syftet med granskningen var att konstatera om kommunstyrelsen och 
nämnderna har ändamålsenliga rutiner för att säkerställa en tillräcklig styrning 
av ekonomi och effektivitet samt om uppföljnings- och prognosrutiner är 
tillräckliga. 

 
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott föreslår omsorgsnämnden att 
uppdra till omsorgsförvaltningen att tillsammans med ekonomiavdelningen 
upprätta rutiner för ekonomisk styrning samt uppföljnings- och prognosrutiner 
tillsammans med yttrandet från omsorgsförvaltningen på revisorernas 
skrivelse att presentera vid omsorgsnämndens sammanträde den 12 februari 
2020  

Beslutsunderlag 
Skrivelse kommunrevisionen 2 december 2019 
KPMG Granskning av ekonomisk styrning 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, granskning av ekonomisk styrning 20 
januari 2020 
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 5 februari 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar att ställa sig bakom ekonomichefens skrivelse 
och antar den som sin egen 

  

Utdrag till 
Kommunstyrelsen 
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§ 19 Dnr ON404-19   730 

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd, socialtjänstlagen 
 
Sammanfattning 
Revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd, socialtjänstlagen, för 2020–
2021 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 4 februari 2020 
Tjänsteskrivelse för ekonomiskt bistånd 4 februari 2020 

 

Yrkanden 

Moderaterna, Liberalerna, yrkar avslag på punkt 4:5 avgift i delen gällande 
fackföreningsavgift 

Moderaterna yrkar avslag på Punkt 4:6 avgift till hyresgästförening, avslag i 
sin helhet 

Ordförande ställer fråga gällande moderaternas och liberalernas förslag, 
vilket avslås  

Ordförande ställer fråga gällande majoritetens förslag, vilket bifölls med 
majoritetsbeslut 

 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar anta riktlinjerna för ekonomiskt bistånd 2020–
2021 enligt tidigare förslag i punkt 4.5 avgifter för fackförening och eller 
arbetslöshetskassa när faktiska avgifter är styrkta, och punkt 4.6 avgift till 
hyresgästföreningen godtas 

 

Ärendet ajourneras för lunch 12.00 återupptas 13.00 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningens vuxenenhet 
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§ 20 Dnr ON442-19   752 

Egenkontroll, vuxenenheten 
 
Sammanfattning 
Redovisning av åtgärder och blankett för egenkontroll. 
Egenkontroll görs om just nu, nya förslag presenteras i 
verkställighetsutskottet i februari. 

Egenkontrollen ska användas i det dagliga arbetet och inte ett specifikt antal 
gånger per år. Egengranskning och kollegial granskning. 
Brister som upptäcks ska presenteras för omsorgsnämnden, 
omsorgsnämnden gör stickprov på utredningar. 

Beslutsunderlag 
Muntlig redovisning vid sammanträdet 12 februari 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen och emotser att 
förvaltningen återkommer med förnyad egenkontroll som presenteras i 
verkställighetsutskottet i februari. 

 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningens vuxenenhet 
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§ 21 Dnr ON443-19   751 

Egenkontroll, barn och ungdomsenheten 
 
Sammanfattning 
Presentation av åtgärder och information om pågående arbete. 
Enhetschef berättar om arbetet i samband med IVO:s granskning.  
Har stärkt upp kring arbetet i mottagningen, ensamarbete ska undvikas. 
Veckovisa möten där ärenden och bedömningar diskuteras.  
Genomgång av tidigare utredningar som ej åtgärdats.  
Ärende som har inslag av våld ska genast rapporteras till enhetschef eller 1:e 
social sekreterare. 
Punkter i egenkontroller utifrån socialstyrelsens rekommendationer. 

Beslutsunderlag 
Muntlig presentation vid sammanträdet 12 februari 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen gällande egenkontroll barn- 
och ungdom med de åtgärdade bristerna. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningens barn- och ungdomsenhet 
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§ 22 Dnr ON345-19   700 

Lokalförsörjningsplan 
 
Sammanfattning 
 
En kommunövergripande lokalförsörjningsplan ska finnas på både kort och 
lång sikt. Den ska utgå från verksamheternas planer för sitt lokalbehov och 
ge en bild över utvecklingen på sikt. Lokalförsörjningen planeras i 
samverkan mellan kommunens lokalstrateg och förvaltningarnas 
representanter i lokalstyrelsegruppen. 
Enligt lokalpolicyn ska kommunen ha en kommunövergripande 
lokalförsörjningsplan som ska uppdateras och revideras en gång per år så att 
planen kan utgöra underlag vid kommunens budgetarbete inför kommande år 
och planperiod.  
Kommunen har tidigare inte haft någon lokalförsörjningsplan så år 2020 blir 
första året som en sådan plan antas i kommunen. 

Beslutsunderlag 
Lokalförsörjningsplan Hedemora kommun 2020–2024 
Tjänsteskrivelse från lokalstrateg 24 januari 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden antar Lokalstrategens förslag till Lokalförsörjningsplan 
2020 och rekommenderar kommunstyrelsen att ställa sig bakom planen 
Omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att uppdra till lokalstrategen 
och förvaltningarnas lokastyrgrupp  
4a. att se över konsekvenserna och kostnaderna för att ha tillagningskök på 
äldreboende kontra att ha mottagningskök.  
4b. att se över äldreboenden som idag används till annat ändamål som tex 
administrativa ytor. Kan omsorgsförvaltningen göra en omflyttning i 
befintliga lokaler för att frigöra dessa för boenden? Denna förändring gäller 
Hjalmar på Norden, Munkbohemmet och Granen.  
4c. att se över det eventuella behovet av nya servicebostäder.  
4d. att se över om dagverksamheterna kan göra en omflyttning inom 
Kraftgatans lokaler för att få ändamålsanpassade lokaler för sina växande 
verksamheter. 

  

Utdrag till 
Kommunstyrelsen 
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§ 23 Dnr ON067-20   730 

Redovisning av synpunkter/klagomål 
 
Sammanfattning 
Redovisning av de synpunkter alternativt klagomål som inkommit till 
omsorgsförvaltningen och pågående arbete kring handläggning 

Beslutsunderlag 
Sammanställning av inkomna synpunkter/klagomål 22 januari 2020 
Tjänsteskrivelse, redovisning av synpunkter, klagomål 4 februari 2020 
Ny rutin för kännedom 5 februari 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av redovisningen av inkomna synpunkter och 
klagomål under perioden juli – december 2019 och emotser att nya rutinerna 
börjar gälla med bättre handläggning enligt den nya rutinen.  

Omsorgsnämnden ser brister i dokumentet gällande utredningar och har 
noterat att nya rutiner finns upprättade 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 24 Dnr ON065-20   012 

Kvalitetsledning 
 
Sammanfattning 
Behov av förstärkt budget gällande kvalitetsstöd till individ- och 
familjeomsorgens myndighetsenheter 
Omsorgsförvaltningen har vidtagit åtgärder och arbetar med att 
kvalitetssäkra myndighetsutövningen. 
Utifrån omsorgsnämndens ekonomiska förutsättningar finns det behov av 
tilläggsäskande för att möjliggöra nämndens åtagande utifrån SOSFS 2011:9 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 5 februari 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 
Kommunfullmäktige att ställa sig positiva till att tilldela omsorgsnämnden 
ett extra anslag för kvalitetsledning på motsvarande 850 tusen kronor för 
2020 

  

Utdrag till 
Kommunstyrelsen 
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§ 25 Dnr ON410-19   006 

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

Beslutsunderlag 
Ärendeuppföljning 22 januari 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av ärendeuppföljningen 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 26 Dnr ON066-20   001 

Organisationsöversyn 
 
Sammanfattning 
Behov av organisationsöversyn gällande omsorgsförvaltningen. 
En genomlysning av organisationen ses som nödvändigt utifrån de 
kvalitetsbärande krav som ställs utifrån ledningssystem för kvalitet och 
behov av en organisation som är väl rustad inför framtiden 
 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 5 februari 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar uppdra till omsorgsförvaltningen att genomlysa 
förvaltningsorganisationen och återkomma med en rapport innan sommaren 
2020 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 27  

Omsorgsförvaltningen informerar 
 
Sammanfattning 
Statistik barn- och ungdomsenheten 
Antal placerade barn- och ungdomar 
Övervägande/omprövning av placeringar/övervägda enligt lag 
Godkänd/ej godkända familjehem 
Upptäckta brister och vidtagna åtgärder 
Läget barn och unga 
Kostnader – jämförelse konsulentstödda och kommunens egna 
 

Särskilt boende Granen 
En anmälan kap. 6 6a§ till arbetsmiljöverket ställd av kommunal. 
 

Arbetsmiljöverket, 2 inspektörer på besök. Ärenden från förra sommarn och 
kränkande särbehandling har tagits upp. 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen 
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§ 28 Dnr ON326-19   003 
 
Val av ledamot att delta i Kommunala 
Funktionshinderrådet (KFHR) 
 
Sammanfattning 
 
Val av ledamot från majoriteten att delta vid Kommunala Funktionshinderrådets 
sammanträden, förslag på Ida Kortesmäki (C) 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar att Ida Kortesmäki (C) väljs som ledamot i 
kommunala funktionshinderrådet 

  

Utdrag till 
Kommunala funktionshinderrådet 
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§ 29  

Rapporter 
 
Sammanfattning 
Viveka - Dagverksamheten, har svårigheter med arbetsmiljö 
Demensteamet arbetar inte i ytterområdena 
Viveka tar tag i denna fråga. 

Anhörigsamordnare är hos PRO i Långshyttan en gång per månad. Hur ska 
man få tag på anhöriga som vårdar anhöriga. Förslag att annonsera 

Britt-Inger - Kameror nattillsyn – kostnader hjälpmedelsnämnden, vilken 
support har verksamheten fått. Tillsyn som inte fungerar. 

Protokoll som inte ligger på hemsidan  

Perioder för växelvård skulle ses över, har inte hänt något i frågan ännu. 

Inga-Britt - Sekoja – är det någon uppföljning gjord.  
Det är ännu inte gjort, kommer att göras på fredag. Förvaltningen har behov 
av att systemet måste kunna integreras med vårt verksamhetssystem. 

Marjo Savelius- tar ut ett ärende för granskning – stickprov. 
 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av rapporter 
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§ 30  

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

A) Delegationslistor för december 2019 och januari 2020, socialtjänst 

B) Delegationslistor för januari 2020 äldreomsorg och LSS 

De handlingar som delges vid sammanträden ska hålla i GDPR syfte 
 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av beslut fattade på delegation från 
omsorgsnämnden 
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§ 31  

Delgivningar 
Förvaltningsrätten i Falun, Dom 2020-01-28, mål nr 3824–19 gällande 
kontaktperson, avslås  

Förvaltningsrätten i Falun, Dom 2020-01-27, mål nr 4360–19 gällande 
försörjningsstöd, avslås  

Förvaltningsrätten i Falun, Dom 2020-01-27, mål nr 5764–19 gällande 
bistånd hjälp i hemmet, avslås  

Förvaltningsrätten i Falun, Dom 2020-01-24, mål nr 4538-–19 gällande 
bistånd, avslås  

Förvaltningsrätten i Falun, Beslut 2020-01-14, mål nr 5283–19, 
laglighetsprövning avslås 

Kammarrätten i Sundsvall, Beslut 2020-01-15, mål nr 2810–19, gällande rätt 
att ta del av allmän handling, avvisas 

Förvaltningsrätten i Falun, Dom 2019-12-12, mål nr 3518–19 gällande 
bistånd avslås 

Mora Tingsrätt, Dom 2019-08-19, mål nr T 524–18 ändring av dom i Falu 
tingsrätt, gällande ensam vårdnad 

Förvaltningsrätten i Falun, Underrättelse, förlängd svarstid, dom 4635–19,  
 
Delgivningar gällande dokument som ej lyder under sekretess skickas i 
samband med kallelsen 

Granskning av personalfrågor Hedemora kommun 
Yttrande från kommunchef i fråga om granskningen 
Yttrande från nämnderna ON, BN, MSN 
Beslut från Kommunstyrelsen i fråga om granskningen 

2019-års familjerådgivningsstatistik 

Protokoll från ATL 2020-01-13 
Tjänsteskrivelse 2019-12-20 Verksamhetsplan 2020 
Verksamhetsplan 2020 för gemensamma nämnden ATL 
Utskrivningsklara patienter, december, Region Dalarna 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av delgivningar 
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