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§ 97  

Fastställande av dagordning 
 
Sammanfattning 
Till rapporter tas:  

Ett ärende gällande dagverksamhet SoL. 

En information gällande budget 2021. 

En punkt om omvärldsbevakning, ekonomerna. 

Mötestider för extra sammanträden för budget. 

Vad har hänt med planering för sysselsättning. 
 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden fastställer dagordningen 
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§ 98 Dnr ON107-20   040 

Ekonomi, delårsrapport 
 
Sammanfattning 
Övergripande sammanställning ekonomi 2020-01-01—2020-15-31 

Ekonomisk rapport gällande hemtjänsten fram till 29 juni. 

Löneökningar är budgeterade, har inte aktualiserats i dagsläget. 

Ersättning för sjuklönekostnader har utbetalats för april månad. 

Barn- och ungdomsverksamheten har minskat vårdkostnader med en miljon 
kronor under 2020 

Strategisk ekonomisk plan ska arbetas fram för kommande år, ska 
genomföras under sen höst, oktober eller november, förslag att tvingande 
och ej tvingande lagstiftning gås igenom vid det tillfället. 

Beslutsunderlag 
Ekonomerna presenterar material vid sammanträdet 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av den ekonomiska rapporten och ser positivt 
på att kostnadsökningstrenden har minskat inom omsorgsnämndens 
verksamhetsområde äldreomsorg, hemtjänst och LSS och en positiv trend 
inom barn- och ungdomsenhetens kostnadsutveckling. 
Omsorgsnämnden ser med oro på de fortsatt ökade kostnader för missbruk 
och försörjningsstöd inom vuxenenheten socialtjänst. 

 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 99 Dnr ON107-20   040 

Ekonomi, besparingsförslag 
 
Sammanfattning 
En sammanställning av besparingsförslag har gjorts för beslut om vad 
omsorgsförvaltningen ska arbeta vidare med. 

 

Beslutsunderlag 
Arbetsmaterial besparingsförslag 13 maj 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar ge omsorgsförvaltningen i uppdrag att arbeta 
vidare med följande besparingsförslag, 

1. Omsorgsnämnden ställer sig positiv till att habiliteringsersättning tas 
bort i nuvarande form och den statliga ersättningen används till 
habiliteringsersättningen. 

2. Omsorgsnämnden ger omsorgsförvaltningen i uppdrag att utreda 
vidare gällande socialpsykiatrin med jämförelse med andra 
kommuner. 

Yrkande från Britt-Inger Remning (M) att förslaget gällande socialpsykiatrin 
godkänns. 

Majoriteten yrkar på att förslaget utreds vidare. 

Ordförande beslutar att majoritetens förslag godkänns 
 
Britt-Inger Remning (M) och Tamara Zuljevic (M) reserverar sig mot 
beslutet 

3. Omsorgsnämnden ställer sig bakom neddragning av en tjänst på 
gruppbostad Björkgården. 

4. Omsorgsnämnden ger omsorgsförvaltningen i uppdrag att göra en 
fördjupad utredning gällande korttidsverksamheten utifrån ett förslag 
från KL samt pågående Corona. 

5. Omsorgsnämnden ställer sig positiv till att omsorgsförvaltningen har 
ansökt om statsbidrag för att motverka ensamhet bland äldre och för 
ökad kvalitet i vården. 

§ 99 fortsätter 
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§ 99 fortsätter 

6. Omsorgsnämnden ger omsorgsförvaltningen i uppdrag att göra en 
omstart av ”Fokus hemtjänst” med tillägg av en genomlysning av 
kedjan mellan biståndsenheten och verkställigheten 

7. Omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att minska 
kostnaderna för AME med 500 tusen kronor. 

8. Omsorgsnämnden beslutar ge omsorgsförvaltningen i uppdrag att se 
över personlig assistans i kommunal regi, att se över om det finns 
möjlighet att verksamheten upphandlas av privat utförare alternativt 
informerar brukare och ställa fråga om byte av utförare. 

Britt-Inger Remning (M) yrkar bifall på omsorgsförvaltningens förslag. 

Majoriteten yrkar på att omsorgsförvaltningen får i uppdrag att utreda vidare. 

Omsorgsnämnden beslutar enligt majoritetens beslut. 

Britt-Inger Remning (M) och Tamara Zuljevic (M) reserverar sig mot 
beslutet. 

9. Omsorgsnämnden ställer sig bakom yrkandet från Britt-Inger 
Remning (M) gällande vårdtyngdsmätning. 

Britt-Inger Remning (M) yrkar på att för att säkerställa en god vård och 
omsorg får omsorgsförvaltningen i uppdrag att utföra vårdtyngdsmätning på 
särskilda boenden SoL, delrapport till omsorgsnämndens sammanträde i 
oktober. 

10. Omsorgsnämnden ger omsorgsförvaltningen i uppdrag om fortsatt 
översyn av barn- och ungdomsenheten samt vuxenenheten, 
vuxenenheten har idag öppna insatser som inte ska ingå i 
myndighetsutövningen. Översyn gällande kvalitet och effektivitet 
med beaktande av budget med en omvärldsbevakning. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 102  

Information gällande nuläget barn- och 
ungdomsenheten 
 
Sammanfattning 
Enhetschef för barn- och ungdomsenheten, Ulrika Ekström Emnerud, 
informerar om nuläget och det fortsatta arbetet på enheten. 
Rättssäker dokumentation är upprättat som en rutin i verksamheten, vid varje 
nytt ärende görs en egenkontroll. 
Familjehemsvården, börjar komma lite egna familjehem och jourhem. 
Annonser är ute, kommer några ansökningar. Utredningar görs på alla 
intressenter. 
Ett högt tryck i verksamheten, i juni är det ca 100 orosanmälningar. En tuff 
arbetsbelastning just nu. 
Ser ingen koppling med ärenden kopplade till Covid. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 1 juli 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningens barn och ungdomsenhet 
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§ 103 Dnr ON306-20   108 

Information gällande överklagning 
 
Sammanfattning 
Ett ärende gällande avlösning i hemmet har överklagats till 
förvaltningsrätten vid neddragning av beviljad tid. 
Förvaltningschef informerar muntligt. 

Beslutsunderlag 
Ärendet presenteras muntligt vid sammanträdet 24 juni 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämndens har tagit del av ärendet. 

 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 104 Dnr ON404-19   730 

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd, socialtjänstlagen 
 
Sammanfattning 
4 kap. SoL  
Det ekonomiska stödet till försörjning är uppdelat i en schabloniserad del och 
en icke schabloniserad del. Försörjningsstödets schablon är fr.o.m. 1 januari, 
1998 en lagstadgad norm för hela riket, en riksnorm. Riksnormen, som 
fastställts av regeringen, ska ge den enskilde rätt till samma ersättning oavsett 
var i landet man bor. Den icke schabloniserade delen ger den enskilde rätt till 
ersättning för skäliga kostnader för ett antal behovsposter än de som ingår i 
riksnormen.  
När det gäller bistånd i andra fall får Omsorgsnämnden i varje enskilt fall 
besluta om bistånd skall beviljas. Detta ger kommunen möjlighet, ej skyldighet, 
att ge bistånd utöver ”skälig levnadsnivå” om det finns skäl för detta.  
Olika besvärsregler gäller för de olika biståndsformerna. De flesta ansökningar 
om bistånd från socialtjänsten går att överklaga genom förvaltningsbesvär, 
vilket innebär att Förvaltningsrätt/kammarrätt prövar skäligheten i det enskilda 
fallet och kan sätta ett annat beslut i dess ställe.  
Beslut om bistånd i andra fall kan endast överklagas genom kommunalbesvär. 
Det innebär att skäligheten i beslutet inte kan prövas. Besluten kan endast 
upphävas om det t.ex. strider mot lag eller annan författning. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens vuxenenhets förslag till riktlinjer 17 juni 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämndens beslutar att ge vuxenenheten i uppdrag att ändra riktlinjer 
för ekonomiskt bistånd utifrån nedanstående. 
 
Omsorgsnämnden beslutar i punkt 4.5 att fackföreningsavgiften ska ingå i 
beräkning av ekonomiskt bistånd, skälig levnadsnivå. 

Punkt 4.5 Fackföreningsavgift, omsorgsnämndens majoritet lämnar förslag 
att fackföreningsavgiften ska ingå.  

Britt-Inger Remning (M) yrkar avslag på att punkt 4.5 fackföreningsavgiften 

Ordförande ställer förslagen mot varandra, beslutas enligt majoritetens 
förslag. 
Reservation av Britt-Inger Remning (M) och Tamara Zuljevic (M) reserverar 
sig mot beslutet gällande punkt 4.5 

§ 104 fortsätter 
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§ 104 fortsätter 

Omsorgsnämnden beslutar i punkt 4.6 att hyresgästföreningsavgift ska ingå i 
beräkning av ekonomiskt bistånd, skälig levnadsnivå. 
 

Punkt Viveka Morelius (S) yrkar på att punkt 4.6 hyresgästföreningsavgift 
ska ingå. 

Britt-Inger Remning (M) yrkar avslag på punkt 4.6 att 
hyresgästföreningsavgift ska ingå. 

Förslagen ställs mot varandra, hyresgästföreningsavgiften kvarstår enligt 
majoritetsbeslut. 

Reservation av Britt-Inger Remning (M) och Tamara Zuljevic (M) reserverar 
sig mot beslutet 

Omsorgsnämnden beslutar i punkt 1.1 § 3 gällande dagstidning och tv – 
avgift, dessa poster ska inte ingå i beräkning av ekonomiskt bistånd. 

 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 105 Dnr ON308-20   730 

Riktlinjer Familjehem 
 
Sammanfattning 
Familjehem tar emot barn och unga som av olika anledningar behöver bo i 
ett annat hem än det egna.  
Socialtjänsten i varje kommun har ansvar för att rekrytera och utreda 
familjehem, att erbjuda dem utbildning samt säkerställa att de bedriver vård 
som håller god kvalitet. 
 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens riktlinjer för familjehem 13 maj 2020 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 17 juni 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar att anta omsorgsförvaltningens förslag till 
riktlinjer för handläggning av familjehem. 

 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 106 Dnr ON307-20   730 

Riktlinjer, handläggning barn- och ungdomsenheten 
 
Sammanfattning 
Omsorgsförvaltningens riktlinje för handläggning inom området barn och 
ungdom. 
Riktlinjer ska säkerställa rättssäkerhet och likabehandling när det gäller 
utredning, bedömning och insatser som ska erbjudas. Den ska fungera som 
en vägledning och ge stöd i det praktiska arbetet samt hjälp med att tolka 
lagstiftningen i de individuella behovsbedömningarna. 
Syftet med riktlinjerna är de i huvudsak ska:  

• fungera som omsorgsnämndens styrdokument för handläggare  
• bidra till mer enhetliga bedömningsgrunder för att garantera 

likställighet och rättssäkerhet  
• ge en allmän beskrivning av insatserna till målgruppen.  

 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens riktlinje för handläggning, barn och unga, 13 maj 
2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden godkänner riktlinjen för handläggning vid barn- och 
ungdomsenheten och beslutar att riktlinjer börjar gälla 2020-07-01. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 107 Dnr ON323-20   730 

Riktlinje för beredskap vid höga temperaturer 
 
Sammanfattning 
Ihållande perioder av värme under sommaren kan orsaka både hälsoproblem 
och ökad dödlighet. Det gäller särskilt under de perioder när värmen är hög 
under hela dygnet. När nätterna är varma hinner kroppen inte återhämta sig 
och det kan vara svårt att få ned temperaturen inomhus. 

Riskgrupperna vid värmebölja är:  
Äldre  
Kroniskt sjuka  
Personer med funktionsnedsättning  
Små barn och gravida  
Personer som tar vissa mediciner som påverkar kroppens förmåga att 
anpassa kroppsvärme och vätskebalans, till exempel vätskedrivande eller 
antidepressiva läkemedel och neuroleptika.  
 
Förebyggande insatser bör riktas mot de grupper som har den största 
sårbarheten. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens riktlinje 25 juni 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar godkänna riktlinjen och ger 
omsorgsförvaltningen i uppdrag att revidera riktlinjen inom ett år 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 108 Dnr ON296-20   002 

Delegationsfråga 
 
Sammanfattning 
Delegation till förvaltningschef att ta beslut om placeringar, högsta delegat 
ligger idag på myndighetsutskottet, att lägga delegation på nästa nivå 
delegat, förvaltningschef.  

Förvaltningschef fattar beslut i ärenden som inte rör LVU och LVM, dessa 
beslut ligger på ordföranden. 
 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämndens beslutar att fastställa ändrad delegation i 
delegationsordningen för omsorgsförvaltningens förvaltningschef att ta 
beslut om placeringar, undantaget placeringar gällande LVM och LVU som 
fortsatt beslutas av ordförande. 

Omsorgsnämnden beslutar ändra delegation i två punkter och ändringen 
träder i kraft den 1 juli 2020.  

Omsorgsnämnden beslutar ändra delegat i punkt 5.3 från myndighetsutskott 
till förvaltningschef. 

Omsorgsnämnden beslutar ändra delegat i punkt 7.1 från myndighetsutskott 
till förvaltningschef i brådskande ärenden och placering i max 2 månader. 

 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 109 Dnr ON 326-19   003 

Valärenden 
 
Sammanfattning 
 
Val av ersättare ska göras till språktolknämnden. 

Val av ersättare för kommunal pensionärsrådet. 

Val av ordförande och ersättare för kommunala funktionshinderrådet. 

Val av ledamot till hjälpmedelsnämnden. 
 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar enligt punkter nedan. 

Omsorgsnämndens ordförande Ulf Hansson går in som ordförande i 
kommunala pensionärsrådet, enligt omsorgsnämndens reglemente, till och 
med 2020-12-31. 

Omsorgsnämndens beslutar att Anette Granegärd (C) går in som ersättare i 
kommunala pensionärsrådet till och med 2020-12-31. 

Omsorgsnämndens beslutar att Joakim Svedlund (KL) går in som ordförande 
i kommunala funktionshinderrådet till och med 2020-12-31. 

Omsorgsnämndens beslutar att Karin Peres (C) går in som ersättare i 
kommunala funktionshinderrådet till och med 2020-12-31. 

Omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta 
enligt förslag. 

Omsorgsnämndens föreslår Ulf Hansson (S) som ordinarie ledamot i 
hjälpmedelsnämnden till och med 2020-12-31.  

Omsorgsnämndens föreslår Ulf Hansson (S) till ersättare i språktolknämnden 
till och med 2020-12-31. 

 

  

Utdrag till 
Kommunfullmäktige 
 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
20(35) 

Sammanträdesdatum 
2020-07-01 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 110 Dnr ON295-20   701 

Information om svar till IVO gällande hygien i samband 
med Covid- 19 
 
Sammanfattning 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) begär uppgifter om 
rekryteringsprocessen och hur omsorgsnämnden tillser att vikarier har 
tillräcklig kompetens om basala hygienrutiner och rutin vid anställning 

Beslutsunderlag 
Underrättelse om tillsyn och begäran om uppgifter 9 juni 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av omsorgsförvaltningens svar till 
Inspektionen för vård och omsorg. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 

 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
21(35) 

Sammanträdesdatum 
2020-07-01 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 111  Dnr ON107-20   040 

Övergripande ledningsfunktion gällande förvaltningens 
myndighetsutövning och arbetsmarknadsverksamhet 
 
Sammanfattning 
Omsorgsnämnden beslutade under sommaren 2019 att effektivisera 
ledningsfunktionerna i förvaltningen varför avdelningschefstjänsten inom 
myndighet togs bort. 

I majsammanträdet antogs förvaltningens strategiska ekonomiska plan för 
2021 med tillhörande behovsanalys utifrån budgetram. Den innefattade 
behov av en avdelningschef, 850 tkr. Förvaltningen ser nu ett behov av att 
rekrytera en avdelningschef redan under 2020 då rekryteringsprocessen 
förväntas ta minst 5 månader. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteyttrande 26 juni 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningschef i uppdrag att påbörja 
rekryteringen av en avdelningschef förbehållet att nämndens budgetram 
förstärks enligt äskande i strategisk ekonomisk plan. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
22(35) 

Sammanträdesdatum 
2020-07-01 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 112 Dnr ON321-20   701 

Länsövergripande överenskommelse om samverkan 
för trygg och säker utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård 
 
Sammanfattning 
Överenskommelsen har sin grund i lag (2017:612) om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (SUS). Syftet med lagen är att ge 
trygg och effektiv utskrivning från sjukhus och skapa en sammanhållen 
vårdkedja för patienter som efter slutenvårdsvistelse är behov av 
öppenvårdsinsatser från den regionfinansierade öppenvården och/eller 
kommunal hälso- och sjukvård samt omvårdnad/omsorg. Lagen har ersatt 
den tidigare betalningsansvarslagen.  
 
Överenskommelsen föreslås gälla från 2020-01-01 – 2022-01-01.  
 
Överenskommelsen innehåller samma ekonomiska reglering mellan 
huvudmännen som gällt under 2019. Den ekonomiska regleringen i 
överenskommelsen skapar incitament för kommunerna att ta hem sina 
utskrivningsklara patienter så snart möjligt är. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteyttrande 24 juni 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att godkänna 
länsövergripande överenskommelse om samverkan för trygg och säker 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och att beslutet gäller under 
förutsättning att samtliga ingående parter fattar likalydande beslut. 
Överenskommelsen föreslås gälla från 2020-01-01 – 2022-01-01. 

  

Utdrag till 
Kommunstyrelsen 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
23(35) 

Sammanträdesdatum 
2020-07-01 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 113 Dnr ON245-20   049 

Hab.-ersättning när daglig verksamhet är stängd 
 
Sammanfattning 
Med anledning av Coronapandemin stängdes daglig verksamhet i maj. Detta 
för att minska risken för smittspridning inom funktionshinderomsorgen. 

HAB-ersättning ska utgå för faktiska sysslor och uppgifter och i och 
stängningen finns inga incitament att ersättningen ska utgå.  
Flera kommuner i landet har tillfälligt lyft bort HAB-ersättningen när daglig 
verksamhet är stängd. 

Daglig verksamhet beräknas öppna i augusti, om rådande omständigheter 
tillåter det. Därför föreslås HAB-ersättningen för perioden 1 maj – 31 
augusti tas bort men att motsvarande ersättning istället ges av det statliga 
stödet med stimulansmedel. 
 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 29 juni 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar att HAB-ersättningen för perioden 1 maj – 31 
augusti tas bort och att motsvarande statligt bidrag ersätter den perioden. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
24(35) 

Sammanträdesdatum 
2020-07-01 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 114 Dnr ON245-20   049 

Temporär utökning av HAB-ersättning för 2020 
 
Sammanfattning 
Omsorgsförvaltningen har ansökt och blivit beviljade statligt stöd gällande 
införande eller utökande av HAB-ersättning för detta verksamhetsår. För 
kommunen innebär det 675 694 kr. 

I syfte om att stärka målgruppen med denna ersättning finns det inget skäl 
till att inte använda bidraget till att temporärt höja ersättningen för året. 

Idag uppgår HAB-ersättningen till 45 kronor/dag för dem med sysselsättning 
på heltid.  

En tillfällig ökning med 25 kronor per dag/brukare med heltidsersättning och 
15 kronor per dag/brukare med halvtidsersättning, under perioden 2020-08-
01 – 2020-12-31. 
 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 29 juni 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar att tillfälligt höja HAB-ersättningen enligt 
förvaltningens förslag med 25 kronor per dag/brukare med heltidsersättning 
och 15 kronor per dag/brukare med halvtidsersättning, under perioden  
2020-08-01—2020-12-31 frågan ses över till omsorgsnämndens 
sammanträde i november. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
25(35) 

Sammanträdesdatum 
2020-07-01 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 115 Dnr ON410-19   006 

Ärendeuppföljning 
 
Sammanfattning 
Omsorgsförvaltningen går igenom de uppdrag som politiken lämnat till 
förvaltningen 
 

Beslutsunderlag 
Ärendeuppföljning 26 maj 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämndens har tagit del av ärendeuppföljningen 

 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
26(35) 

Sammanträdesdatum 
2020-07-01 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 116  

Utbildning av omsorgsnämnden till hösten 
 
Sammanfattning 
Förslag från förvaltningschefen att en utbildning görs för omsorgsnämndens 
ledamöter med delaktighet av verksamheterna för en presentation av vad 
som sker i förvaltningen samt övrig information från förvaltningen. 
 
En övergripande utbildning gällande LVU och LVM för 
myndighetsutskottet. Ca. 2 timmar. 

Reglemente, ansvar, riktlinjer, internkontroll, ärendekalender, övergripande 
information. En dags utbildning för omsorgsnämnden. 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämndens ställer sig positiva till förslaget och beslutar att lämna 
frågan vidare till omsorgsförvaltningen att planera. Beslutas om 
utbildningsdag de 27 augusti 2020 och reservdag 14 september 2020. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
27(35) 

Sammanträdesdatum 
2020-07-01 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 117  

Förvaltningen informerar 
 
Sammanfattning 
En lex Sarah utredning ska lämnas till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) gällande en vikarie och ofredande. 
Lokal överenskommelse, optimal schemaplanering 
Utbildningspengar för utbildning, kommunala undersköterskor, statsbidrag 
är sökt och har beviljats. 
Coronaläge, det är lugnt just nu, kostnads teckning för sjukfrånvaro. 
Tf. förvaltningschef under semester, Lena Wilstrand. 
Arbetsmiljöverket har avslutat ärendet på Granen 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen 

  



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
28(35) 

Sammanträdesdatum 
2020-07-01 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 118  

Rapporter 
Sammanfattning 

•  
Budgetarbete 2021, förslag från majoriteten. Arbetsmaterial 
Omsorgsnämnden 2020-07-01 

Befintlig budget 2021, 426,7 miljoner. 

Preliminär ram 433,5 miljoner 

Diff. från ram 6.8 

Ramöverskridande 9,2 miljoner 

Återstår att spara om justeringar görs 2,4 miljoner. 

Önskvärda ambitionshöjning 4,1 miljoner 

Omprioriteringar annan verksamhet om ambitionshöjningar genomförs 6,4 
miljoner. 

• Omvärldsbevakning, ekonomerna visar statistik, jämförelse med 
likvärdiga kommuner. Statistiken skickas ut. 

 

• Sammanträdestider ekonomi, 9 september extra VU. 23 september 
extra VU, 7 oktober extra VU.  21 oktober extra ON. 

 

• Riktlinjer dagverksamhet för personer med demenssjukdom, de 
personer som inte kan vara kvar på dagverksamheten, vad händer 
med dem? 
Ytterområde, vad gäller.  
Enhetschef kommer att bjudas in till omsorgsnämnden i september. 

 

• Hur långt har planeringen kommit gällande sysselsättning 50% 
vuxenenheten - AME 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av rapporter. 

  

 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
33(35) 

Sammanträdesdatum 
2020-07-01 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 123 Dnr ON306-20   108 

Rapport yttrande i mål, ordförandebeslut 
 
Sammanfattning 
Yttrande avseende överklagan i förvaltningsrätten mål nr 3019–20, aktbilaga 
9. 
 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens biståndsenhet 24 juni 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av ordförandebeslut gällande yttrande 
avseende överklagan till förvaltningsrätten. 

 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
34(35) 

Sammanträdesdatum 
2020-07-01 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 124  

Delgivningar 
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningsrätten i Falun, 2020-06-16, mål nr 3019–20, avslag om 
interimistiskt bistånd. 
Ordförandebeslut 2020-06-24 
 
Förvaltningsrätten i Falun, 2020-06-15, mål nr 1555–20, avslag ekonomiskt 
bistånd 
 
Förvaltningsrätten i Falun, 2020-06-25, mål nr 3086–20, omedelbart 
omhändertagande ska bestå. 
Ordförandebeslut 2020-06-17 
 
Ordförandebeslut enligt punkt 20, 21 och 22 
 
Utskickade 
 
Familjerådgivningen, socialstyrelsens statistik: 2020-01-01-2020-05-31 
Avesta, Borlänge, Hedemora, Ludvika, Smedjebacken och Säter. 
 
Familjerådgivning medelvärde per kommun. 
 
Sammanträdesprotokoll 2020-06-09 Gemensamma nämnden för alkohol, 
tobak och receptfria läkemedel. 
Statistik för utskrivningsklara patienter i maj månad, Region Dalarna 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av delgivningar 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 
2020-07-01 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 125  

Utpekat delegationsbeslut  
 
Sammanfattning 
Ett utpekat ärende gällande försörjningsstöd, vuxenenheten. 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar om ett utpekat ärende gällande försörjningsstöd 
och uppdrar till förvaltningschef att peka ut ett ärende. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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