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§ 73  

Fastställande av dagordning 
 
Sammanfattning 
Beslut från verkställighetsutskott ska skickas med i handlingarna till ON 
Presentationsrunda, Torbjörn Dahlström, ny ledamot. 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden fastställer dagordningen. 
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§ 74 Dnr ON107-20   040 

Ekonomisk rapport, delrapport 
 
Sammanfattning 
Ekonomerna presenterar ekonomisk rapport, delårsrapport. 
 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk prognos 1 januari 2020 – 30 april 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av den ekonomiska rapporten och ser med 
oro på den ökade kostnadsutvecklingen.  

Omsorgsnämndens ger omsorgsförvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med 
effektiviseringsförslag gällande försörjningsstöd, barn- och 
ungdomsenheten, vuxna missbruk, AME samt äldreomsorg. 

Omsorgsnämnden ställer sig bakom Britt-Inger Remnings (M) förslag. 

Britt-Inger Remning (M) yrkar på att omsorgsförvaltningen får i uppdrag att 
se över riktlinjerna för försörjningsstöd. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 75 Dnr ON107-20   040 

Besparingsförslag 
 
Sammanfattning 
Omsorgsförvaltningens framtagna besparingsförslag lämnas för eventuella 
direktiv att utreda vidare. 

Beslutsunderlag 
Arbetsmaterial gällande besparingar presenteras vid sammanträdet, 
presenterades på omsorgsnämnden 13 maj 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av besparingsförslagen, beslutar att ärendet 
behandlas i verkställighetsutskottet innan beslut i omsorgsnämnden. 
 

Mötet ajourneras 10.00 – 10.30 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 76 Dnr ON107-20   040 

Budgetförutsättningar, ekonomisk plan 2021 
 
Sammanfattning 
Omsorgsförvaltningen har tagit fram en strategisk ekonomisk plan för 2021, 
för kommande år vad det gäller att söka balans mellan resurser och uppdrag. 
En strategisk plan behöver läggas för en tre års period.  
En analys av det ekonomiska utfallet 2019 samt en prognos för budgetarbetet 
framåt med beräknande av demografi och utvecklingskurvor för de äldre, 
anhöriga, stöd och hjälp i det dagliga.  
Förstärkning avseende effektiviseringsbudget i omsorgsförvaltningens 
enheter. 
Kommande behov, en ny gruppbostad kommer att behövas. 
Bemanningsoptimering, behöver bli effektivare avseende schemaläggning. 
 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 4 juni 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna omsorgsförvaltningens förslag till 
budgetäskande och överlämnar underlaget till kommunstyrelsen för beslut.  
 

Paragrafen direktjusteras 

  

Utdrag till 
Kommunstyrelsen 
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§ 77 Dnr ON144-20   700 

Rapport gällande uppdrag och åtgärder avseende ökad 
inflyttning/försörjningsstöd 
 
Sammanfattning 
En rapport har blivit efterfrågad gällande händelseförlopp kring inflyttningar 
till kommunen och ökat försörjningsstöd. Vilka åtgärder görs i samband med 
detta av vuxenenheten. 
 

Beslutsunderlag 
Rapport och kartläggning 6 mars 2020 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av rapporten 27 maj 
2020 och emotser ytterligare information över vidtagna åtgärder,  
- uppkomna skulder efter inflyttning till Hedemora kommun 
- vräkningsförebyggande arbete 
- kontakter med överlämnande kommun  
- kontakt med hyresvärdar  
- ta fram riktlinjer för vräkningsförebyggande åtgärder 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott lämnar ärendet vidare till 
omsorgsnämnden för beslut. 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av rapporten och emotser ytterligare 
information över vidtagna åtgärder,  
- uppkomna skulder efter inflyttning till Hedemora kommun 
- vräkningsförebyggande arbete 
- kontakter med överlämnande kommun  
- kontakt med hyresvärdar  

Omsorgsnämndens beslutar att vuxenenheten återkommer med en rapport till 
omsorgsnämndens verkställighetsutskott i augusti 2020. 

Omsorgsnämnden ställer sig bakom Marit Anderssons (SD) förslag. 

Marit Andersson (SD) yrkar på ett tilläggsyrkande att barnens ålder ska 
redovisas vid rapporten i augusti. 

§ 77 fortsätter 
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§77 fortsätter 

  

 

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 78 Dnr ON288-20   003 

Rättssäker dokumentation, våld i nära relationer och 
beroende, vuxenenheten 
 
Sammanfattning 
En egenkontroll har gjorts gällande avseende våld i nära relationer och 
beroende på vuxenenheten. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens vuxenenhets egenkontroll beroende 27 maj 2020 
Omsorgsförvaltningens vuxenenhets egenkontroll beroende bilagor 27 maj 
2020 
Omsorgsförvaltningens vuxenenhets egenkontroll, våld i nära relationer 27 
maj 2020 
Omsorgsförvaltningens vuxenenhets egenkontroll, våld i nära relationer, 
bilagor 27 maj 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av rättssäker dokumentation och beslutar att 
godkänna egenkontrollen avseende våld i nära relationer och beroende på 
vuxenenheten. 

Omsorgsnämnden beslutar att lämna uppdrag till omsorgsförvaltningen att 
kontrollera, göra uppföljning och rätta till de fel och brister som framkommit 
vid internkontrollen. 

Omsorgsnämnden ställer sig bakom Anna Elings (L) förslag. 

Anna Eling (L) yrkar på att riktlinjer görs gällande utbildning när insats 
enligt våld i nära relationer är aktuell. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningens vuxenenhet 
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§ 79  

Rapport om arbete med handlingsplan och 
återkoppling om IVO:s ärenden 
 
Sammanfattning 
Omsorgsförvaltningen skickade 4 ärenden till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO), de har avslutat samtliga ärenden. 
Barn- och ungdomsenheten har sedan vintern -19 arbetat med en 
handlingsplan med skapande av rutiner och uppdatering av gamla rutiner. 

Beslutsunderlag 
Enhetschef barn- och ungdomsenheten informerar vid sammanträdet 9 juni 
2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen och beslutar att godkänna 
den. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningens barn- och ungdomsenhet 
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§ 80 Dnr ON287-20   003 

Rättssäker dokumentation, barn- och ungdomsenheten 
 
Sammanfattning 
 
Inom ramen för nämndens internkontrollplan för 2020 redovisas resultatet av 
stickprovskontroller avseende utredningar på enheten barn och unga 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens barn- och ungdomsenhets egenkontroll bilaga 1 
Omsorgsförvaltningens barn- och ungdomsenhets egenkontroll bilaga 2 
Omsorgsförvaltningens barn- och ungdomsenhets egenkontroll bilaga 3 
Omsorgsförvaltningens barn- och ungdomsenhets egenkontroll bilaga 4 
Omsorgsförvaltningens barn- och ungdomsenhets tjänsteskrivelse 18 maj 
2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av rättssäker dokumentation och beslutar 
godkänna egenkontrollen. 
Omsorgsnämnden uppdrar till omsorgsförvaltningen att göra uppföljning och 
rätta till de fel och brister som framkommit vid internkontrollen. 

Omsorgsnämnden uttrycker ett tack för det arbete som gjorts på barn- och 
omsorgsenheten. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningens barn- och ungdomsenhet 
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§ 81 Dnr ON298-20   709 

Statistik gällande barn- och ungdomsenheten 
 
Sammanfattning 
Enhetschef barn- och ungdomsenheten presenterar statistik för insatser inom 
verksamheten.  

Beslutsunderlag 
Enhetschef barn- och ungdomsenheten informerar vid sammanträdet 9 juni 
2020  
Statistik visas på overhead vid sammanträdet, sammanställningen skickas ut 
till ledamöterna. 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen och beslutar godkänna den. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningens barn- och ungdomsenhet 
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§ 82 Dnr ON286-20   013 

Statistik Omsorgsförvaltningen 
 
Sammanfattning 
En övergripande statistik avseende olika verksamheter i 
Omsorgsförvaltningen har tagits fram, månadsstatistik, siffror presenteras 
från januari till maj månad. 
 

Beslutsunderlag 
Månadsstatistik presenteras vid sammanträdet 9 juni 2020 
Månadsstatistik för januari - maj månad 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar godkänna den framtagna månadsstatistiken för 
januari till maj månad 2020 och kommer att noggrant följa den vidare 
utvecklingen. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 83 Dnr ON296-20   002 

Omarbetad delegationsordning, omsorgsförvaltningen 
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsförvaltningen har uppmärksammat att nämndens delegationsordning 
har saknat viktiga beslutspunkter rörande myndighetsutövningen i 
förvaltningen. Vidare är vissa delegationspunkter motstridiga och vissa 
punkter hänvisar till inaktuell lagstiftning eller har inaktuella hänvisningar 

Beslutsunderlag 
Omsorgsnämndens delegationsordning, reviderad 3 juni 2020 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 3 juni 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar godkänna omarbetningen av 
delegationsordningen och uppdrar till omsorgsförvaltningen att göra en årlig 
översyn framgent eller när det är påkallat av andra orsaker. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 84 Dnr ON017-20   732 

Motion gällande fast omsorgskontakt 
 
Sammanfattning 
 
Sverigedemokraterna lämnade en motion den 8 september 2019 till 
Omsorgsförvaltningen gällande att införa en tjänst som fast omsorgskontakt i 
hemtjänsten. 
Omsorgsförvaltningen avser att fortsätta arbeta med befintlig 
kontaktpersonal i omsorgsförvaltningens verksamheter och möjligheten till 
SIP skapar de förutsättningar som behövs inom hemtjänsten idag. 
 

Beslutsunderlag 
Sverigedemokraternas motion 8 september 2019 
Omsorgsförvaltningens yttrande 5 maj 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att avslå motionen. 

Marit Andersson, sverigedemokraterna, reserverar sig mot beslutet med 
motivering, att alla partier utom SD är emot detta förslag som skulle 
underlätta för de äldre att känna sig trygga är obegripligt, ett förslag om lag 
av Januaripartierna är även lagt. 

  

Utdrag till 
Kommunstyrelsen 
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§ 85  

Information om familjehemssekreterare, nuläge 
gällande personalsituation 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschef informerar vid sammanträdet om nuläget gällande 
familjehemssekreterare, sekretessärende. 
Förvaltningen har rekryterat en ny familjehemssekreterare som startar den 2 
augusti samt att en ytterligare rekrytering pågår.  
Just nu arbetar en konsult som familjehemssekreterare. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningschef informerar vid sammanträdet 9 juni 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen och ser med tillförsikt fram 
mot en förbättring då erforderlig kompetens finns på plats. 

 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 86  

Presentation av MAS 
 
Sammanfattning 
Fredrika Isacsson medicinskt ansvarig sjuksköterska och Inger Söderberg, 
medicinskt ansvarig sjuksköterska och utvecklare av medicinska frågor 
presenterar sig vid sammanträdet. 
Presentationsrunda av ledamöter. 

Beslutsunderlag 
Presentation vid sammanträdet 9 juni 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av presentationen och välkomnar medicinsk 
ansvariga sjuksköterskor. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
20(26) 

Sammanträdesdatum 
2020-06-09 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 87 Dnr ON297-20   012 

Kvalitetsindikatorer HSL 
 
Sammanfattning 
Information lämnas av MAS gällande kvalitetsindikatorer som ska tas fram 
för redovisning till omsorgsnämnden. 
Olika punkter klargörs 
- Öka kunskap om och tydliggöra hälso- och sjukvårdsansvaret 
- Utveckla systematiskt kvalitetsarbete, senior alert – fall, trycksår, 
munhälsa. Avvikelsehanteringen behöver utvecklas. Egenkontroll av basala 
hygienrutiner.  
- Säkerställa journalföring och intern informationsöverföring. 
- Organisera kompetensstyrning och kompetensutveckling.  
- Års hjul för att styra kvalitetsindikatorer, vad ska arbetet koncentreras mot. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 9 juni 2020 
Powerpoint presenteras vid sammanträdet 9 juni 2020 
Powerpoint skickas ut efter sammanträdet. 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen och beslutar att 
kvalitetsindikatorer ska redovisas inom området. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
Omsorgsförvaltningens HSR enhet 
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§ 88 Dnr ON062-20   026 

Svar till arbetsmiljöverket gällande arbetsbelastning vid 
särskilt boende Granen 
 
Sammanfattning 
 
Arbetsmiljöverket har varit till särskilt boende Granen på tillsyn. Utifrån 
tillsynsbesöket har arbetsmiljöverket lagt ett föreläggande om vite av 50 000 
kronor att senast den 29 maj 2020 ska Granen genomfört åtgärder. 
Omsorgsförvaltningen har begärt uppskov på att lämna svar till och med den 
10 juni 2020. 
 

Beslutsunderlag 
Arbetsmiljöverkets beslut 31 mars 2020 
Övriga dokument presenteras vid sammanträdet 9 juni 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar godkänna yttrandet till arbetsmiljöverket som sitt 
eget, yttrandet skickas vidare till arbetsmiljöverket. 

 

Paragrafen direktjusteras. 

  

Utdrag till 
Arbetsmiljöverket 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 89 Dnr ON268-20   730 

Gallringsbeslut avseende HSL-journal och personakt 
SoL/LSS 
 
Sammanfattning 
Ändring av hantering av journaler och personakter efter avslutad insats inom 
omsorgsförvaltningen i verksamhetssystem och pappersakt. 
 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 8 maj 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar ändra dokumenthanteringsplanens bevarade till 
gallras 10 år efter sista anteckning/avslut när det gäller HSL journaler och 
personakter inom äldreomsorg och LSS med hänsyn till de undantag som 
lagen kräver. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
23(26) 

Sammanträdesdatum 
2020-06-09 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 90  

Information från omsorgsförvaltningen 
 
Sammanfattning 
Många ansökningar om sommarvikariat har inkommit till 
omsorgsförvaltningen 

Daglig verksamhet är stängd sedan i maj. 

Veckovis informationsträff med enhetscheferna där aktuellt läge lyfts. 

Veckovis informationsträffar med regionen. 

Tester har gjorts gällande Covid -19. 

Veckobrev till omsorgsnämnden skickas ut nästa vecka. 

Faktura är stoppad, ett avtal som inte har sagts upp, kommunjuristen har 
arbetat med denna fråga. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningschef informerar vid sammanträdet 9 juni 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
24(26) 

Sammanträdesdatum 
2020-06-09 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 91  

Rapporter 
 
Sammanfattning 
Britt-Inger Remning (M) Uppdrag om att kommunen behöver vara öppna för 
praktikplatser gällande hela kommunens arbetsområde. 

En diskussion är igång för att utöka dessa platser, gällande platser för 
språkträning. 

Kajsa-Lena Fagerström (S) Kraften, hjälp från psykolog, har fått tillgång till 
denna tjänst.  
Vårdcentralens chef har idé att öppna ett litet café vid entrén. 
 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av rapporter 

  



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
25(26) 

Sammanträdesdatum 
2020-06-09 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 92  

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

A) Delegationslistor för maj 2020, socialtjänst 

B) Delegationslistor för maj 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. 

  



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
26(26) 

Sammanträdesdatum 
2020-06-09 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 93  

Delgivningar 
 
Sammanfattning 
Förvaltningsrätten i Falun, dom mål nr 3675–19, kontaktfamilj avslås 
Förvaltningsrätten i Falun, dom mål nr 270–20, försörjningsstöd avslås 
Förvaltningsrätten i Falun, dom mål nr 1332–20, försörjningsstöd avslås 
Förvaltningsrätten i Falun, dom mål nr 1832–20, försörjningsstöd avslås 
Förvaltningsrätten i Falun, dom mål nr 2421–20, överklagan avvisas. 

 
Utskickade 
Inspektionen för vård och omsorg, underrättelse om tillsyn med anledning av 
Covid 19 
Inspektionen för vård och omsorg 2020-05-28 dnr 3.1.2–13064/2020, ärende 
avslutas. 
Inspektionen för vård och omsorg, 2020-05-28 dnr 3.1.2–13066/2020, 
ärende avslutas. 
Språktolksnämndens protokoll 2020-05-28 
Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel, 
protokoll 2020-05-12 
 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av delgivningar 
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