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§ 126  

Fastställande av dagordning 
 
Sammanfattning 
Genomgång av dagordning. 
Tillägg av ärenden, 2 ärenden med telefonmedverkan. 
4 ärenden med avslutande av hemlighållande av vistelseort. 
1 ärende till IVO, lex Sarah 

 

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

Ekonomi, besparingsåtgärder 
 
Sammanfattning 
Ekonomer Eva Back och Anette Eriksson redovisar diagram över kostnader 
LSS, äldreomsorg, Corona, placeringar och försörjningsstöd och HSR  
Presentation av budgetlista juli 2020, delårsrapporten är under arbete. 
Konto utifrån Corona kostnader, bland annat personal, medicinteknisk 
utrustning.  
Vid eventuell statlig ersättning läggs det in i befintlig budget och jämnar till 
siffrorna i nuvarande budgetläge.  
Kommunen, övergripande, arbetar med en rapportering av Coronakostnader.  
 
Besparingsåtgärder diskuteras vid sammanträdet. 
 

Beslutsunderlag 
Diagram kostnader, personalkostnader januari – juli 2020 
Diagram kostnader, personalkostnader LSS januari – juli 2020 
Diagram kostnader, kostnader Corona januari – juli 2020 
Diagram kostnader, placeringar, försörjningsstöd, januari – juli 2020 
Diagram kostnader, kostnader Corona, HSR, januari – juli 2020 
Budgetlista, test, för period 2020–07 
Budgetlista övergripande för period 2020–07 

 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen och uppdrar till 
omsorgsförvaltningen att redovisa en skriftlig rapport gällande placeringar 
och hur man arbetar med avslag inom individ och familjeomsorgen samt att 
en skriftlig rapport presenteras om förändringen av extratjänster som ska 
göras om till nystartsjobb, rapporter redovisas till omsorgsnämnden 30 
september 2020.  

 

Forts. § 127 
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Forts. § 127 

Omsorgsnämnden beslutar att omsorgsförvaltningens utredning gällande 
jämförelse med andra kommuner avseende avgifter inom socialpsykiatrin  
ska redovisas till omsorgsnämnden den 30 september 2020. 
 
Omsorgsnämnden beslutar att uppdra till omsorgsförvaltningen att arbeta 
med en handlingsplan gällande samarbete mellan försörjningsstöd och AME, 
att presenteras av enhetschefer vid omsorgsnämnden den 28 oktober 2020. 
 
Tidigare planerad förändring av korttidsboendet är inte möjlig på grund av 
pågående Corona pandemi. 

Omsorgsnämnden ställer sig bakom omsorgsnämndens verkställighetsutskott 
uppdrag till omsorgsförvaltningens förvaltningschef att komplettera 
omsorgsnämndens delegationsordning med den kommunövergripande 
delegationsordningen. 

Omsorgsnämnden beslutar bifalla Britt-Inger Remning (M) yrkande i 
verkställighetsutskottet på att få en skriftlig rapport på hur 
omsorgsförvaltningens individ och familjeomsorgen arbetar med de 
underskott som redovisas i budgetuppföljningen till omsorgsnämnden 30 
september 2020. 

Omsorgsnämnden beslutar bifalla Anette Granegärd (C) yrkande i 
verkställighetsutskottet gällande att få en skriftlig rapport om hur man följer 
tidigare beslut gällande AME om att förändra extratjänster till nystartjobb till 
omsorgsnämnden 30 september 2020. 

 
  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 128 Dnr ON342-20   040 

Strategisk ekonomisk plan 
 
Sammanfattning 
Framtidsdag i november, diskutera utmaningar för 2021 och 3 år framåt. 
Uppstart av diskussion. 
En framtidsdag den 17 november, en heldag planeras in. 

Rekommenderade skrifter: Koll på hemtjänsten, Rådet för främjande av 
kommunala analyser, RKA. 
Handbok för effektiv äldreomsorg, Sveriges kommuner och regioner, SKR. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningschef informerar vid sammanträdet 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, strategisk ekonomisk plan, beslutad 
vid omsorgsnämnden 9 juni 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen och en framtidsdag den 17 
november planeras in för diskussion om utmaningar inför 2022–2024. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 129 Dnr ON245-20   049 

Sökta och beviljade statsbidrag 
 
Sammanfattning 
Omsorgsförvaltningen informerar om sökta och beviljade statsbidrag. 
 

Beslutsunderlag 
Sammanställning av sökta och beviljade statsbidrag 24 augusti 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av sökta och beviljade statsbidrag. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 130  

Presentation av fältassistenter 
 
Sammanfattning 
Veronica Westerholm och Christian Gråhns arbetar som fältassistenter vid 
barn- och ungdomsenheten sedan februari månad. Arbetstiden är flexibel, 
dagar, kvällar, helger och även nattetid utifrån aktiviteter som inträffar i 
kommunen. 
Veronica har tidigare arbetat i 10 år och Christian har arbetat i 6 månader 
som fältassistenter. 
Arbetar med elever från årskurs 5 med att bygga sociala relationer, 
preventivt arbete i fokus. Arbetar även med familjemedverkan. 
Aktiva på sociala medier. 
 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av presentationen.  

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
11(35) 

Sammanträdesdatum 
2020-09-02 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 131  

Kvalitetsutvecklare vid individ och familjeomsorgen 
 
Sammanfattning 
Presentation av Anna Frisk Gustafsson, projektanställd kvalitetsutvecklare 
vid individ och familjeomsorgen. 
Började den 3 augusti, ett projekt på 1,5 år. 
Går igenom riktlinjer, rutiner och övriga dokument, går igenom vad som 
finns vad som behöver revideras. Allt ska samlas i kvalitetsledningssystemet. 
Arbetet för Anna inriktas på individ och familjeomsorgen. 
 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av presentationen och hälsar Anna Frisk 
Gustafsson välkommen till omsorgsförvaltningen. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 132  

Information om aktuell situation, BoU 
 
Sammanfattning 
 
Enhetschef Ulrika Ekström Emnerud informerar om aktuell situation vid 
barn- och ungdomsenheten. 

En arbetsmiljöenkät har gjorts på barn- och ungdomsenheten, resultatet blev 
inte positivt. En handlingsplan har gjorts. 
Tryggheten på arbetsplatsen behöver stärkas. 
Personalen känner att de saknar utbildning, utbildningsinsatser och 
handledning sätts in. 
Idag upplevs arbetsplatsen och miljön som varmt och öppet, arbetet 
fortsätter. 
Rekrytering av socialsekreterare pågår. 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 141 Dnr ON343-20   108 

Yttrande till JO 
 
Sammanfattning 
Ett ärende som inkommit till barn- och ungdomsenheten under 2019 har inte 
handlagts korrekt. Justitieombudsmannen begär ett yttrande gällande 
redogörelse för handläggningen och myndighetens bedömning av denna. 
Yttrande till JO ska medföljas av ett beslut av omsorgsnämnden senast 22 
september 2020. 
 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens yttrande till JO 18 augusti 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar anta yttrandet till JO som sitt. Omsorgsnämnden 
kan konstatera att det funnits vissa brister och försvårande omständigheter i 
ärendehandläggningen. Yttrandet skickas till JO. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
JO Riksdagens Ombudsmän 
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§ 142 Dnr ON144-20   700 

Rapport och kartläggning av inflyttningar 
 
Sammanfattning 
 
Enhetschef vuxenenheten informerar om inflyttningar och ökad utbetalning 
av försörjningsstöd. 
En rutin finns om vräkningsförebyggande. 
Genomgång av de tidigare ställda frågorna till hyresvärdar och kommuner. 
 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens vuxenenhets rapport 6 mars 2020 
Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut 27 maj 2020 
Omsorgsförvaltningens vuxenenhets nuvarande rutin 5 augusti 2020 
Omsorgsförvaltningens vuxenenhets frågor till hyresvärdar 18 augusti 2020 
Omsorgsförvaltningens vuxenenhets frågor till kommuner 18 augusti 2020 
Omsorgsförvaltningens vuxenenhets kartläggning 10 juni 2020 
 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen och beslutar om att 
oanmälda hembesök skall planeras in under oktober till december för att 
kontrollera den aktuella situationen för de personer som uppbär 
försörjningsstöd. 
Omsorgsnämnden ställer sig bakom Britt-Inger Remnings (M) yrkande. 

Britt-Inger Remning (M) yrkar på att omsorgsnämnden ger 
omsorgsförvaltningen i uppdrag att se över möjlighet att begära in en mer 
preciserad planritning alternativt beskrivning av lägenheter där det kan ses 
relevant. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 143 Dnr ON344-20   002 

Rättssäker dokumentation, biståndsenheten 
 
Sammanfattning 
 
Inom ramen för nämndens internkontrollplan för 2020 redovisas resultatet av 
stickprovskontroller avseende utredningar på Biståndsenheten 
Egenkontrollen har genomförts på två slumpmässigt utvalda beslut gällande 
bistånd utifrån Socialtjänstlagen, Hjälp i hemmet. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens biståndsenhets granskning ärende 1, 1 maj 2020 
Omsorgsförvaltningens biståndsenhets granskning ärende 2, 1 maj 2020 
Omsorgsförvaltningens biståndsenhets tjänsteskrivelse 15 juni 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av rättssäker dokumentation och godkänner 
granskningen och föreslagna åtgärder. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 144 Dnr ON296-20   002 

Delegering av namngivna tjänstemän enligt 43 § LVU 
 
Sammanfattning 
Enligt omsorgsnämndens delegationsordning daterad 2020-06-15 punkt 2.6 
kan omsorgsnämnden förordna tjänstemän att underteckna 
handräckningsbegäran. 

När ett barn eller ungdom har omhändertagits enligt 6.2 eller 3 §§ LVU och 
socialtjänsten är i behov av handräckning för att verkställa ett beslut om vård 
eller omhändertagande kan en begäran om handräckning göras till 
polismyndigheten. 
 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 15 juli 2020 
Omsorgsförvaltningens lista över tjänstemän 15 juli 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden förordnar namngivna tjänstemän, enhetschef Ulrika 
Ekström Emnerud och 1:e socialsekreterare Gunilla Perkovic, delegering 
enligt 43 § 2 stycket LVU till att begära polishandräckning vid beslut eller 
omhändertagande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, 
LVU. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 145 Dnr ON018-18   700 

Förlängning av samverkansbeslut avseende 
länsövergripande tillnyktringsverksamhet 
 
Sammanfattning 
För att möjliggöra en fullständig utvärdering av verksamheten föreslås att 
samverkansbeslutet förlängs t.o.m. 2021-11-30 samt att en ny utvärdering av 
avtalet ska vara genomförd senast 2021-03-30. Om inte ett nytt avtal träffas 
innan 2021-06- 30, upphör verksamheten 2021-11-30.  
Förslaget om en förlängning av samverkansbeslutet medför en kostnad om 2 
665 900 kr/år. En 50/50-fördelning medför 1 332 950 kr/huvudman. 
Fördelning mellan kommunerna sker enligt befolkningsunderlag. 

Tillnyktringsplatser har skapats i Avesta (1), Mora (1) och Falun (4). Syftet 
är att kunna ge personer som omhändertagits enligt Lagen (1976:511) om 
omhändertagande av berusade personer (LOB) en medicinskt säker 
tillnyktring under övervakning av sjukvårdspersonal. Verksamheten startade 
under september 2019 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 24 juni 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att förlänga 
samverkansbeslut avseende tillnyktringsenhet till 2021-11-30. 

  

Utdrag till 
Kommunfullmäktige 
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§ 146 Dnr ON033-19   049 

Val av styrelse för stiftelsen Maggie Anderssons 
ungdomsfond 
 
Sammanfattning 
Omsorgsnämnden ska för varje ny mandatperiod utse tre ledamöter och tre 
ersättare till styrelsen för Maggie Anderssons ungdomsfond. 

Två ledamöter och två ersättare ska utses från majoriteten och en ledamot 
och en ersättare ska utses från oppositionen. 
 
Stiftelsen har till ändamål att stödja kyrklig och social ungdomsverksamhet 
inom gamla Hedemora stad och landsförsamling 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden utser följande ledamöter 

1. Anette Granegärd (C) 

2. Staffan Nordström (V) 

3. Tamara Zuljevic (M) 

Omsorgsnämnden utser följande ersättare 

1. Inger Hjort (S) 

2. Torgny Karlsson (S) 

3. Torbjörn Dahlström (M) 

Samtliga val gäller fram till och med 2020-12-31 

  

Utdrag till 
Kommunstyrelsen 
Svenska Kyrkan, Hedemora församling 
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§ 147 Dnr ON410-19   006 

Ärendeuppföljning 
 
Sammanfattning 
 
Uppdrag som politiken gett till omsorgsförvaltningen redovisas. 
Tillägg har gjorts i listan med vårdtyngdsmätning. 
 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens ärendeuppföljningslista 1 juli 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämndens har tagit del av ärendeuppföljningen. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 148 Dnr ON342-20   040 

Delgivning, omsorgsnämndens verkställighetsutskott 
gällande mål och budget 
 
Sammanfattning 
 
Diskuteras vid sammanträdet 

 
Mål och budget 2021, se över de mål som finns och hur de ska förändras, 
återkommande diskussioner fram till november.  
2021 års mål tas till omsorgsnämnden i november. 

Hur kan vi nå en budget i balans. 
Arbetsmaterial tas fram till extra verkställighetsutskottet 23 september. 

Beslutsunderlag 
Mål och budgetdiskussion vid omsorgsnämndens verkställighetsutskotts 
sammanträdet 19 augusti 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen och beslutar att 
omsorgsförvaltningen ser över mål och budget 2021 inför extra 
verkställighetsutskott 23 september. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
29(35) 

Sammanträdesdatum 
2020-09-02 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 149 Dnr ON450-19   026 

Delgivning, arbetsmiljöverket gällande arbetsmiljö BoU 
 
Sammanfattning 
Arbetsmiljöverket överväger att besluta om vitesföreläggande för barn- och 
ungdomsenheten. Åtgärder ska genomföras senast den 28 augusti 2020 
avseende organisatoriska och sociala faktorer. 
 

Beslutsunderlag 
Arbetsmiljöverkets underrättelse i ärendet 2020-05-12 
Omsorgsförvaltningens yttrande till arbetsmiljöverket 2020-06-29 
 

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

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
30(35) 

Sammanträdesdatum 
2020-09-02 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 150 Dnr ON294-20   058 

Rapport, förlängning av köpt plats i externt boende, 
ordförandebeslut 
 
Sammanfattning 
En boende på LSS gruppbostad har behov av extra medicinsk omvårdnad 
vilket inte går att genomföra på kommunens gruppbostad. 
Plats är köpt på Skönvik. 
 

Beslutsunderlag 
Ordförandebeslut, förlängning av köpt plats 21 juli 2020, beslut insatt i 
sekretesspärm för delgivning. 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av ordförandebeslut gällande förlängning av 
köpt plats. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 

 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
31(35) 

Sammanträdesdatum 
2020-09-02 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 151 Dnr ON364-20   778 
 Dnr ON368-20   778 
 Dnr ON369-20   778 

Lex Sarah anmälning 
 
Sammanfattning 
Omsorgsförvaltningen har gjort 3 anmälningar till Inspektionen för vård och 
omsorg enligt lex Sarah på grund av att begränsningsåtgärder gjorts i 
gruppbostad LSS. 
Fokus på att informera/utbilda personal gällande begränsningsåtgärder, lagar 
och riktlinjer 
Utbildning gällande lex. Sarah och avvikelser ska göras i 
omsorgsförvaltningen och en handlingsplan tas fram. 
Utbildningsmetod lågaffektivt bemötande. Dvs bemötandet av oroliga 
brukare gör att det inte finns något utrymme för att låsa in eller begränsa i 
boendemiljön. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 2 september 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen och uppdrar till 
omsorgsförvaltningen att ta fram en handlingsplan och att metodutveckla 
enheterna inom LSS. Kvalitetsutvecklare utses till extern utredare och 
medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) gör besök på arbetsplatserna. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 

 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
32(35) 

Sammanträdesdatum 
2020-09-02 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 152  

Information från omsorgsförvaltningen 
 
Sammanfattning 
 
Utbildning den 14 september mellan 09.00 – 11.00, uppföljning efter den 27 
augusti, utbildning hela omsorgsnämnden. 

Omsorgsförvaltningen har skickat in kostnader till Socialstyrelsen i samband 
med Corona/Covid 19 för perioden 1 februari – 31 augusti. 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
33(35) 

Sammanträdesdatum 
2020-09-02 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 153  

Rapporter 
 
Sammanfattning 
  

Brådskande besked gällande gemensamma nämnden ATL:s 
verksamhetsområde gällande utredning om avgifter.  
Den gemensamma nämnden fattar ett nytt beslut den 15 september 2020. 

 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av rapporter. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
34(35) 

Sammanträdesdatum 
2020-09-02 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 154  

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

A) Delegationslistor för juni, juli och augusti 2020, socialtjänst 

B) Delegationslistor för juni, juli och augusti 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 

  



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
35(35) 

Sammanträdesdatum 
2020-09-02 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 155  

Delgivningar 
 
Sammanfattning 
Omsorgsnämndens ordförandebeslut 2020-07-21, förlängning av köpt plats i 
externt boende. 

Förvaltningsrätten i Falun, dom 2020-06-05, mål nr 2627-20, ekonomiskt 
bistånd, avslag 
Förvaltningsrätten i Falun, dom 2020-07-09, mål nr 3365-20, omedelbart 
omhändertagande, fastställande av beslut 
Förvaltningsrätten i Falun, dom 2020-08-14, mål nr 3365-20, vård enligt 
LVU, fastställer beslut 
Förvaltningsrätten i Falun, dom 2020-07-10, mål nr 3423-20, 
omhändertagande LVM, fastställande av beslut 
Förvaltningsrätten i Falun, dom 2020-07-28, mål nr 3423-20, vård enligt 
LVM, fastställande av beslut 
Förvaltningsrätten i Falun, dom 2020-08-13, mål nr 1780-20, ekonomiskt 
bistånd, avslag 
Förvaltningsrätten i Falun, dom 2020-08-17, mål nr 2206-20, ekonomiskt 
bistånd, avslag 
Förvaltningsrätten i Falun, dom 2020-08-25, mål nr 3571-20, överklagat 
beslut, avslag 

Utskickade 

IVO beslut 2020-08-18 om att avsluta ärende gällande vitesföreläggande. 
Statistik för juli månad, utskrivningsklara, Region Dalarna. 
Socialstyrelsen, Kommunstatistik familjerådgivning 2020-01-01—2020-07-
31 för Avesta, Borlänge, Hedemora, Ludvika, Säter och Smedjebacken. 
Familjerådgivningsstatistik med mejl gällande medelväntetid. 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av delgivningar. 
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