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Tjänstemän Marjo Savelius, förvaltningschef  
Maria Guzman, socialsekreterare § 56 
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§ 55  

Fastställande av dagordning 
 
Sammanfattning 
Genomgång av dagordning 
 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden fastställer dagordningen 
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§ 56  

Utpekat delegationsbeslut vid BoU 
 
Sammanfattning 
Ett utpekat beslut enligt delegation vid barn- och ungdomsenheten. 
Utredning 11 kap 1 § SoL avslutas utan insats. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig presentation av ärendet vid sammanträdet 13 maj 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av utpekat delegationsbeslut från barn- och 
ungdomsenheten. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 57 Dnr ON107-20   040 

Ekonomisk rapport, prognos 1 
 
Sammanfattning 
Ekonomerna presenterar ekonomisk rapport, prognos 1 vid sammanträde 13 
maj 2020. 
Corona kostnader har uppgått avseende lönekostnad till 1,1 miljoner och 
material 700 tusen fram till dags dato. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 13 maj 2020 
Ekonomisk prognos 1, 2020-01-01—2020-03-31 
Personalkostnader 2018–2020 – övertid och sjuklön mars - april 

Besparingsförslag, arbetsmaterial presenteras. 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av den ekonomiska rapporten och 
arbetsmaterialet besparingar. 
 
Omsorgsnämnden ser med oro på den ekonomiska utvecklingen. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 58  

Tema, Barn och ungdomsenheten 
 
Sammanfattning 
Enhetschef barn och ungdomsenheten informerar om läget på enheten. 
Ett jättearbete har gjort avseende rättssäker myndighetsutövning.  
Familjehem – behöver utvecklas i kommunal regi. 
Arbete pågår med rekrytering. Har pågående rekryteringar av 2 
socialsekreterare och en förste socialsekreterare. 
Viktigt att arbeta vidare med goda exempel. Lyfta fram den unika 
arbetsplatsen – kommunen. 
Behöver arbeta med rutiner, nya och revideringar.  
Öppenvården ingår nu i barn- och ungdomsenheten. 

Beslutsunderlag 
Information vid sammanträdet 13 maj 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen gällande barn och 
ungdomsenheten. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 59 Dnr ON230-20   720 

Ej verkställda beslut, kvartal 1, 2020 SoL och LSS 
 
Sammanfattning 
Beslut som ska rapporteras är följande:  
• samtliga gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från dagen 
för respektive beslut  
• samtliga gynnande beslut där verkställighet inte har skett på nytt inom tre 
månader efter det att verkställigheten avbrutits.  
 
Vidare ska rapporteras:  
• verkställighet av ett gynnande beslut som tidigare har rapporterats som ej 
verkställt.  
 
Rapportering ska ske även i de fall det inte finns några ej verkställda beslut. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens rapport 15 april 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar att redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 
1, 2020, godkänns och att rapporten skickas till kommunfullmäktige och 
kommunrevisionen för kännedom. 

  

Utdrag till 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevision 
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§ 60 Dnr ON273-19   004 

Utredning om dokumenthantering, för kännedom 
 
Sammanfattning 
I oktober månad 2018 har två kartonger upptäckts i ett förråd inom ramen för 
socialförvaltningens skal i Tjädernhuset, Hedemora kommun, samt att man 
även uppmärksammat en tvättkorg med handlingar i socialförvaltningens 
närarkiv. 
Syftet med denna utredning är att utreda de aktuella händelserna och 
dokumentera vad som hänt och vilka åtgärder som vidtagits av 
omsorgsförvaltningen i Hedemora kommun för att förhindra att liknande 
händelser händer i framtiden. 
Vid möte den 6 november 2018 kunde man konstatera att inte någon 
personuppgiftsincident hade inträffat i någon av de två händelserna och inte 
heller att någon sekretess hade röjts. Därför upprättades aldrig någon formell 
dokumentation av personuppgiftsincident enligt gällande rutiner, då detta 
inte var aktuellt. 
 

Beslutsunderlag 
Utredning av dataskyddsombud 2 mars 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av utredningen. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 61 Dnr ON233-20   709 

Förslag på månadsstatistik 
 
Sammanfattning 
Ett förslag, arbetsmaterial, att se över gällande en presentationsmodell för 
månadsstatistik och eventuella förslag. Vilka punkter ska finnas med vid 
redovisning. 
 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens förslag på månadsstatistik  

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar godkänna modellen för månadsstatistik. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 62 Dnr ON253-20   049 

Föreningsbidrag för verksamhetsåret 2020 
 
Sammanfattning 

Ansökningar för verksamhetsår 2020 har inkommit till 
omsorgsförvaltningen. En budget på 80 tkr är avsatt till föreningsbidrag. 
Föreningar som ansökt om bidrag, Brottsofferjouren, BRIS, Kvinnojouren, 
Koopus, Afasiförbundet och Röda korset. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 5 maj 2020 
Omsorgsförvaltningens sammanställning av ansökningar 5 maj 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar att för verksamhetsåret 2020 bevilja bidrag enligt 
omsorgsförvaltningens förslag till 
 
BRIS  10 tkr 
Kvinnojouren 35 tkr 
Röda Korset  10 tkr 
Afasiförbundet 25 tkr 
Brottsofferjouren 0 
Koopus  0  

 

Britt-Inger Remning (M) yrkar bifall på BRIS 10 tkr och Kvinnojouren 35 
tkr och avslag till Röda Korset och Afasiförbundet. 

Lars Westlund (S) yrkar bifall enligt förvaltningens förslag. 
 
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att omsorgsnämnden 
ställer sig bakom Lars Westlund (S) yrkan på bifall enligt 
omsorgsförvaltningens förslag  

 

Britt-Inger Remning (M) reserveras sig till förmån för eget förslag 

§ 62 fortsätter 
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§ 62 fortsätter 

 

  

 

 

Utdrag till 
Ekonomer 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 63 Dnr ON190-20   050 

Ordförandebeslut Förlänga Vinstragårdens hyresavtal 
till 2023-12-31 
 
Sammanfattning 
Vinstra är uppsagt per 2021-03-31 eftersom det skulle byggas ett nytt vård- 
och omsorgsboende i kommunen där Vinstras verksamhet skulle ingå. Dock 
har inte den byggnationen påbörjats ännu, därför behöver hyresavtalet med 
fastighetsägaren OH Vinstra Kommanditbolag via Offentliga hus förlängas. 

Förslaget från fastighetsägaren är att ta bort mellanhanden Region Dalarna, 
som Hedemora kommun har hyrt av i andra hand, för att få en snabbare 
handläggning och bättre kommunikation mellan parterna. 

Detta skulle innebära att kommunen tar över Region Dalarnas hyresavtal 

Om hyresavtalet inte övertas står verksamheten på Vinstra utan lokaler per 
2021-03-31 då nybyggnationen av vård- och omsorgsboende ej har påbörjats 
ännu 

Avtalets förlängning löper på tom 2023-12-31 och måste sägas upp 9 
månader innan avtalet löper ut, annars förlängs avtalet med 1 år åt gången 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 30 mars 2020 

Omsorgsnämndens ordförande beslutar 30 mars 2020 enligt förslag till 
beslut i avvaktan på omsorgsnämndens sammanträde. Detta utifrån att svaret 
behöver lämnas skyndsamt 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar enligt ordförandes beslut 30 mars 2020 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 64 Dnr ON232-20   040 

Ordförandebeslut för kännedom, avgiftssystem och 
tillämpningsföreskrifter 
 
Sammanfattning 
Omsorgsförvaltningen har reviderat ”Avgiftssystem och tillämpningsföreskrifter 
för avgiftsberäkning för insatser beviljade enligt Socialtjänstlagen inom vård 
och omsorg med tillhörande bilagor” och ”Tillämpningsföreskrifter och avgifter 
enligt LSS” att gälla fr. o m 1 juli 2020. 
 

Beslutsunderlag 
Omsorgsnämndens ordförande beslutar den 9 april 2020 föreslå 
kommunfullmäktige att anta reviderade tillämpningsföreskrifter för SoL med 
tillhörande bilagor 1–3 samt tillämpningsföreskrifter enligt LSS för 
avgiftsberäkning inom omsorgsförvaltningen enligt förslag att gälla från den 
2020-07-01.  
Beslutet föreslås behandlas i kommunfullmäktige före utsatt datum 2020-07-01. 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av ordförandes beslut 9 april 2020. 

 

Komplettering av ordförandebeslut vid kontroll av uppgift, tagen taxa 
(hemsjukvård och rehab) ligger högre än det dokument som skrivits fram. 
 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 65 Dnr ON176-20   002 

Ordförandbeslut för kännedom, ändrad delegation – 
placeringsbeslut IFO 
 

Sammanfattning 
 
I syfte om att stärka kontrollen och kostnadsutvecklingen 
inom individ- och familjeomsorgen, i avvaktan på den 
övergripande revideringen, föreslås ändring i två punkter i 
nuvarande delegationsordning. 

I punkt 5:2 tas delegat 1:e socialsekreterare och enhetschef 
bort och ersätts av omsorgsnämndens ordförande eller 
dennes ersättare. 

I punkt 7:2 tas delegat 1:e socialsekreterare och enhetschef bort och 
ersätts av omsorgsnämndens ordförande eller dennes ersättare 
 
Omsorgsnämnden får en reviderad delegationsförteckning för beslut den 
10 juni 2020. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsnämndens ordförande beslutar att ändra delegation i två punkter 
enligt tjänsteskrivelse. Ändringen träder i kraft 3 april 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av ordförandebeslut 31 mars 2020 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 66  

Information om skyddsutrustning 
 
Sammanfattning 
Omsorgsförvaltningens kvalitetsutvecklare kommer för att 
informera/redogöra för hur det ser ut med gällande skyddsutrustning och hur 
vi arbetar samt lagerstatus. 
Utsedd till samordnare för skyddsutrustning, arbetar i övrigt som 
kvalitetsutvecklare. 
Har ett pågående samarbete med Dalakommunerna. 
Rapporterar läget till socialstyrelsen varje vecka. 
Varje vecka inkommer en lägesrapport från enheterna i 
omsorgsförvaltningen som ligger till grund för nya beställningar. 
Samordning och beställningar görs kontinuerligt. 
Just nu finns den skyddsutrustning som behövs. 
Ett veckobrev skickas ut från OneMed gällande aktuell tillgång av 
skyddsutrustning. 
Exempel på verksamheternas lagerhållning och veckobrev från OneMed 
lämnas ut. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 13 maj 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen 
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§ 67  

Omsorgsförvaltningen informerar 
 
Sammanfattning 
IVO:s åter inspektion avslutas – har begärt in uppgifter från den 
kronologiska pärmen. 
 
IVO har inlett inspektion av familjeplacerade barn. 

JO ett ärende gällande ett barn, material är skickat. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningschefens muntliga information vid sammanträdet 13 maj 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen 
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§ 68  

Rapporter 
 
Sammanfattning 
 

Media – KS beslut om reducerade nämndledamöter och därav följande 
diskussioner. 
 
Gällande just nu är att ordinarie omsorgsnämnd fortgår. 
 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av rapporter 
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§ 69  

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

A) Delegationslistor för mars och april 2020, socialtjänst 

B) Delegationslistor för mars och april 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. 

Inget utpekat delegationsbeslut till nästa omsorgsnämnd. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 70  

Delgivning 
 
Sammanfattning 
Förvaltningsrätten i Falun, Dom 2020-02-26 mål nr 276-20, överklagan 
avslås 
Förvaltningsrätten i Falun, Dom 2020-03-02 mål nr 5626-19, överklagan 
avslås 
Förvaltningsrätten i Falun, Dom 2020-03-03 mål nr 5467-19, överklagan 
avslås 
Förvaltningsrätten i Falun, Dom 2020-03-06 mål nr 4722-19, överklagan 
avslås 
Förvaltningsrätten i Falun, Dom 2020-04-01 mål nr 6145-19, överklagan 
avslås 
Förvaltningsrätten i Falun, Dom 2020-04-01 mål nr 5585-19, överklagan 
avslås 
Kammarrätten i Sundsvall, Protokoll 2020-03-04 mål nr 519-20, 
kammarrätten meddelar prövningstillstånd 
Kammarrätten i Sundsvall, Beslut 2020-03-05 mål nr 299-20, målet avskrivs 
Kammarrätten i Sundsvall, Dom 2020-03-16 mål nr 287-20, överklagan 
avslås 

Delgivningar gällande dokument som ej lyder under sekretess skickas i 
samband med kallelsen 

ATL april, anslag 
ATL april, budgetförslag 
ATL april Protokollsutdrag 
ATL april Protokoll 2020-03-10 
ATL Tjänsteskrivelse 2020-03-10 
Gemensam författningssamling 
 
Familjerådgivningsstatistik och medelväntetid 
KSAU § 58 Uppföljning av ekonomi 2020 
Språktolknämnden protokoll 2020-02-27 

 

§ 70 fortsätter 
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§ 70 fortsätter 
 
Socialstyrelsen Kommunstatistik 2020 januari-februari Avesta 
Socialstyrelsen Kommunstatistik 2020 januari-februari Borlänge 
Socialstyrelsen Kommunstatistik 2020 januari-februari Hedemora 
Socialstyrelsen Kommunstatistik 2020 januari-februari Ludvika 
Socialstyrelsen Kommunstatistik 2020 januari-februari Säter 
Socialstyrelsen Kommunstatistik 2020 januari-februari Smedjebacken 
 
Statistik arbetslöshet i Hedemora 2020-04-17 
Utskrivningsklara patienter mars 2020 
Utskrivningsklara patienter april 2020 

Utredning Lex Sarah 25 mars 2020 Dnr ON055-20   778 
Utredning Lex Sarah 25 mars 2020 Dnr ON056-20   778 
Utredning Lex Sarah 25 mars 2020 Dnr ON057-20   778 
Utredning Lex Sarah 23 mars 2020 Dnr ON103-20   778 

 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av delgivningar 
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§ 71  

Initiativärende 
 
Sammanfattning 
Sverigedemokraterna tar upp frågan om skyddsutrustningen visir som 
används i omsorgen, tycker inte att de är lämpliga som skydd 
 

Beslutsunderlag 
Frågan tas upp av sverigedemokraterna vid pågående sammanträde 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar att omsorgsförvaltningen får i uppdrag att se över 
visir och att skyddsutrustningen är korrekt i förhållande till 
användningsområde. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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