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§ 156  

Fastställande av dagordning 
 
Sammanfattning 
Genomgång av dagordning. 
 
Ny dagordning, omflyttade ärenden då Jan-Erik Ecke Olhans deltar på några 
ärenden. 

Yrkande från Britt-Inger Remning (M) Motion om stöd till anhörigvårdare 
utgår, ska till verkställighetsutskottet först. 

Information barn- och ungdomsenhetens enhetschef utgår. 

Rapporter utgår. 
 

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

Ekonomisk prognos, delårsrapport 
 
Sammanfattning 
Presentation av delårsrapport och ekonomisk prognos, mål och budget. 
 
Delårets bokslut, pandemin har tagit mycket tid i anspråk. Planer finns för 
värsta fall-scenario. Kostnader fram till augusti har skickats till 
Socialstyrelsen.  
Många verksamheter och målarbete kan inte genomföras fullt ut genom 
pandemin. 
 
5 Lex Sarah rapporter har lämnats in, 4 av dem gäller barn- och ungdom. 
IVO har lämnat svar att de avslutar utredningen gällande barn- och 
ungdomsenheten då förvaltningen har arbetat bra. 
Avdelningscheferna har ett övergripande ansvar för avvikelserapporteringen. 
Delegationsordningen har reviderats. Höjd delegationsordning från 
tjänsteperson till omsorgsnämnd eller myndighetsutskott.  
Rutiner och riktlinjer ses över. 
Arbetsmiljöverket har gjort 3 inspektioner under året. 
Målarbete för omsorgsnämnden, förvaltningen håller på att arbeta igenom 
dessa. 
Hedemoramodellen förs över till omsorgsnämnden från 2021. 
 
Framtidsdag i november, mål och budget. 
Vilka mål ska vi arbeta mot, realistiska, mätbara, tidsatta. 
Analysgruppen – effektivisera nyckeltal, mål, nämndmålen tas bort. 

Ekonomi – delårsrapport 2020-01-01—2020-08-31. 
Budget 418,6, prognos 2020 441,0 prognosavvikelse - 23,3.  
Budget augusti 280,7, utfall augusti 285,6. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsnämndens delårsrapport 2020, 16 september 2020 

 

Fortsättning § 157 
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Fortsättning § 157 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden godkänner delårsrapporten och överlämnar den till 
kommunstyrelsen. 

  

Utdrag till 
Kommunstyrelsen 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 158 Dnr ON310-20   751 

Kommunrevisionens granskning av omsorgsnämndens 
styrning och uppföljning av insatser till barn och unga 
 
Sammanfattning 
Revisorerna i Hedemora kommun genomfört en granskning avseende 
omsorgsnämndens styrning och uppföljning av insatser till barn och unga. 
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020. 
Mot bakgrund av granskningen rekommenderar vi omsorgsnämnden att: 
- Fastställa riktlinjer, rutiner och styrande dokument såsom 
delegationsordning för att förtydliga styrningen och möjliggöra uppföljning 
av verksamheten 
- Utarbeta och implementera ett fungerande ledningssystem för att kunna 
utöva ett aktivt och systematiskt kvalitetsarbete. 
- Utarbeta åtgärder för att minska kostnader för placeringar. 
- Utarbeta anvisningar och riktlinjer för avtal med privata utförare samt goda 
rutiner för utbetalning av ersättning för uppdrag. 

Beslutsunderlag 
Kommunrevisionen 8 juni 2020 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 9 september 2020 
Bilaga till tjänsteskrivelse avseende granskning 9 september 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar godkänna rapporten gällande åtgärder avseende 
enheten för barn- och unga och lämnar den vidare till kommunfullmäktige och 
kommunrevisionen. 

  

Utdrag till 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 159 Dnr ON381-20   701 

Strategi för att minska kostnadsutvecklingen gällande 
försörjningsstöd 
 
Sammanfattning 
För att möta utmaningarna i att öka sysselsättningsgraden och främst öka 
chanserna till minskat bidragsberoende behöver kommunen vidta 
spetsinriktade åtgärder. Åtgärderna behöver vara målgruppsanpassade och 
insatserna ska leda till att individen blir självförsörjande. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 16 september 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar att ge omsorgsförvaltningen i uppdrag att 
verkställa arbetet med att minska kostnaderna för försörjningsstödet. 
Samverkan där ekonomienheten och arbetsmarknadsenheten tillsammans 
med Arbetsförmedlingen skapar förutsättningar för bidragsanställningar. 
Återrapport ska ske till nämndens sammanträde i december. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 160  

Rapport gällande placeringar och arbete med avslag 
och budgetunderskott vid barn- och ungdomsenheten 
 
Sammanfattning 
En rapport hur man arbetar med placeringar och avslag. Hur enheten arbetar 
med de underskott som redovisas i budgetuppföljningen. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 16 september 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av informationen. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 161 Dnr ON230-20   720 

Rapport om ej verkställda beslut 
 
Sammanfattning 
Rapporten avser kvartal 2 för 2020.  
Omsorgsförvaltningen har gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader 
från 2020-04-01 till 2020-06-30. 
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 rapportering 31 augusti 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar godkänna redovisningen av ej verkställda beslut 
för kvartal 2, 2020. Rapporten lämnas till kommunfullmäktige för 
kännedom. 

  

Utdrag till 
Kommunfullmäktige 
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§ 162 Dnr ON233-20   709 

Månadsstatistik, jämförelsetal för augusti. 
 
Sammanfattning 
Månadsstatistik över insatser beslutade i omsorgsförvaltningens barn- och 
ungdomsenhet och vuxenenhet med kostnader. 
 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens månadsrapport, januari – augusti 2020 
Bilaga, jämförelsetal 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av månadsrapporten. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 168  

Information övergripande HSR 
 
Sammanfattning 
Enhetschef vid HSR-enheten, informerar om enheten hälso- och sjukvård 
och rehabilitering, en analys av arbetssituationen. 
Information till förvaltningschef om oro över kvalitetsbrister.  
En handlingsplan ska arbetas fram. Enhetschef har påbörjat arbetet med 
åtgärdsanalys. 
HSR är en paraplyorganisation. 21.88 tjänster, i dagsläget är 15,6 personal i 
tjänst. Konsulter är inhyrda. 
Genomgång av arbetsprocess, hur den bör se ut och hur den ser ut idag. 
Påtalat behov av HSR kommer genom vårdbegäran från regionen, personal i 
verksamheterna eller patient själv. 
Ordinationer följs inte vilket sätter brukares välmående på spel. 
SoL insatser övergår till HSL insatser, bristande kunskaper i verksamheterna 
ökar trycket på HSR.  
 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 30 september 2020 

Omsorgsnämndens förslag till beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen från HSR, hälso- och 
sjukvård och rehabilitering och uppdrar till omsorgsförvaltningen att 
återkomma med en konkret handlingsplan till omsorgsnämnden den 16 
december 2020. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 169  

Information om dagverksamhet för personer med 
demenssjukdom 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschef informerar om verksamheten. 
En skrivelse från personalen som arbetar i dagverksamheten. Enhetschef har 
fått skrivelsen, diskuteras på en arbetsplatsträff. Framkom att all personal 
inte står bakom.  
Skyddsombudets roll är viktig på arbetsplatsen, ska ha all personal med sig 
vid inlämnande av grupptalan. 
 
Bjuda in avdelningschef för information och riktlinjer. 

Beslutsunderlag 
Information om verksamheten vid sammanträde 16 september 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämndens har tagit del av informationen och bjuder in 
avdelningschef Lena Wilstrand till omsorgsnämnden 28 oktober 2020. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 170 Dnr ON149-19   706 

Avgift boendestöd, socialpsykiatri, omvärldsbevakning 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschef informerar, har kontrollerat med närliggande kommuner, 
Säter och Avesta. De har diskuterat frågan och inte gått vidare ännu. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 30 september 2020 

Omsorgsnämndens förslag till beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen av genomförd undersökning 
gällande avgift för boendestöd, socialpsykiatri avseende Säter och Avestas 
kommuner. 

 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 171 Dnr ON232-20   040 

Tillägg, avgiftssystem och tillämpningsföreskrifter för 
avgiftsberäkning 
 
Sammanfattning 
Avgiftssystem och tillämpningsföreskrifter har i sin huvuddel reviderats och 
fastställts from 2020-07-01. Följande tillägg gäller barn och ungdomsenheten, 
vuxenenheten, arbetsmarknadsenheten samt tillägg i text om avgift för 
hjälpmedel, grundutrustning inom omsorgsboende i dokumentet ”Avgiftssystem 
och tillämpningsföreskrifter för avgiftsberäkning för insatser beviljade enligt 
Socialtjänstlagen inom vård och omsorg”. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 15 september 2020 

Omsorgsnämndens förslag till beslut  
Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om avgifter för barn 
och ungdomsenheten, vuxenenheten och arbetsmarknadsenheten från och med 
2021-01-01. 

Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om att alla avgifter 
inom omsorgsförvaltningen finns inom samma tillämpningsföreskrifter att gälla 
från och med 2021-01-01. 

  

Utdrag till 
Kommunfullmäktige 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 172 Dnr ON375-20   002 

Delegationsbeslut, delgivning gällande beslut 
elevhemsboende, LSS 
 
Sammanfattning 
Elevhemsboende på annan ort, enligt 9:8 § LSS, berör omsorgsnämnden när 
bildningsförvaltningen beslutar att bevilja ungdomar särgymnasium på 
annan ort. I och med det fria gymnasievalet och där eleven inte kan erbjudas 
studier på hemmaplan blir omsorgsnämnden skyldiga att ombesörja elevhem 
eller annan typ av boende. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 7 september 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna revideringen av 
delegationsförteckningen.  
 
Omsorgsnämnden beslutar att delegationen rörande beslut i frågor om 
elevhem flyttas från enhetschef till nämndens myndighetsutskott. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 173 Dnr ON382-20   021 

Delegationsbeslut, delgivning gällande disciplinåtgärd 
 
Sammanfattning 
Arbetsgivaren överväger att tilldela en skriftlig varning till en anställd. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 30 september 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen gällande disciplinåtgärd. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 174 Dnr ON018-20   700 

Svar på motion om att införa språkkrav i svenska för 
anställning inom omsorgen 
 
Sammanfattning 
 En motion gällande språkkrav i svenska för att anställas inom omsorgen har 
inkommit från Sverigedemokraterna. Motionen remitterades till 
omsorgsnämnden och bildningsnämnden från kommunsekreteraren 2019-10-
22. Motionens intentioner är:  
-att omsorgsförvaltningen tillsammans med bildningsförvaltningen ska ta 
fram en plan för att genomföra ett obligatoriskt språktest med språkkrav 
enligt Socialstyrelsens rekommendationer vid nyanställning i äldreomsorgen  
-att ge omsorgsförvaltningen och bildningsförvaltningen i uppdrag att 
genomföra ett språklyft för befintlig omsorgspersonal där behov finns. 
Förvaltningarna ställer sig positiva till motionens intentioner. Inför ett 
eventuellt införande/genomförande måste en djupare utredning av ekonomi 
genomföras. 
I kommunens bemanningsenhet finns idag en rutin för språktest genom en 
rekryteringsprocessprocess med arbetsmaterial där det ingår hör-, läs-, 
skrivförståelse, infördes 1 januari 2020. 
 
Britt-Inger Remning (M) yrkade bifall till motionen vid 
verkställighetsutskottets sammanträde 
Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 31 augusti 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar återremittera ärendet för ytterligare utredning 
gällande vad som finns i omsorgsförvaltningen sedan tidigare gällande 
språktest. 

 
Britt-Inger Remning (M) yrkar på att motioner ska vara med i utskick
  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
25(29) 

Sammanträdesdatum 
2020-09-30 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 175 Dnr ON383-20   041 

Analysrapport för Hedemora kommun 2019 
 
Sammanfattning 
En analysrapport har tagits fram med ett antal prioriteringar och förslag på  
utvecklingsområden som varje nämnd, kommunstyrelse, bolagsstyrelse,  
förvaltning och verksamhet ska arbeta med utifrån sina uppdrag och  
förutsättningar. Rapporten är en del av Kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 
Analysgruppens förslag på utvecklingsområden för IFO  
Barn och Unga (BoU)  
• Bygg upp arbetet med egna familjehem  
• Bygg upp ett team inom BoU  
• Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet  
• Utveckla samarbetet med öppenvården  
Ekonomiskt bistånd  
• Inom ramen för ESF-projektet Hedemoramodellen för vägen till  
arbete är flera åtgärder som behövs för att minska det ekonomiska  
biståndet redan inplanerade  
• Ta del av Härnösands kommuns erfarenheter 
 
Uppföljning av utvecklingsområden ska ske den 21 december 2020 i 
kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 8 september 2020 
Analysrapport för Hedemora kommun 2019 
Sammanträdesprotokoll KS § 112, 2 juni 2020 

Omsorgsnämndens förslag till beslut  
Omsorgsnämnden beslutar uppdra till omsorgsförvaltningen att arbeta vidare 
med de utvecklingsområden som föreslagits i analysrapporten. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 

 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
26(29) 

Sammanträdesdatum 
2020-09-30 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

 

§ 176    Dnr ON321-20   701 

Delgivning av KS beslut gällande SUS 
 
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. 

Beslutsunderlag 
Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsen § 140, 8 september 2020 

Omsorgsnämndens förslag till beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av kommunstyrelsens beslut gällande 
godkännande av länsövergripande överenskommelse om samverkan för 
trygg och säker utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 
Överenskommelsen gäller 2020-01-01--22-01-01. 
  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
27(29) 

Sammanträdesdatum 
2020-09-30 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 177 Dnr ON410-19   006 

Ärendeuppföljning 
 
Sammanfattning 
Genomgång av de uppdrag som politiken gett omsorgsförvaltningen. 

Punkt gällande skriftlig rapport om hur IFO arbetar med de underskott som 
redovisas i budgetuppföljningen flyttas fram till 28 oktober 2020. 
 

Beslutsunderlag 
Ärendeuppföljningslista reviderad 2 september 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har följt upp ärendeuppföljningslista. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
28(29) 

Sammanträdesdatum 
2020-09-30 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 178  

Förvaltningschef informerar 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschef informerar vid sammanträdet 
Hedemoramodellen kommer till omsorgsförvaltningen från 2021. 
 
Besöksförbudet hävs från 1 oktober, Riskbedömningar måste göras på alla 
särskilda boenden, Preliminärt öppnande den 5 oktober. Smittskyddet 
rekommenderar fortsatt stängning, Socialstyrelsen har tagit beslut om 
öppnande. 
 
3 lex Sarah rapporter gällande LSS, en ytterligare lex Sarah anmälan har 
gjorts gällande ordinärt boende. 
 
Covid situationen, 25 – 30 personer är sjuka på grund av förkylning, fortsatt 
hemma, Skyddsutrustning – det finns det som krävs 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
29(29) 

Sammanträdesdatum 
2020-09-30 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 179  

Delgivningar 
 
Sammanfattning 
I pärmen 
Uppsägning av avtal 2 september 2020 
Kammarrätten i Sundsvall, föreläggande 21 augusti 2020, mål nr 2263-20 
Förvaltningsrätten i Falun, beslut 2020-09-11, mål nr 4635-19, ekonomiskt 
stöd, visar målet åter till nämnden 
Förvaltningsrätten i Falun, dom 2020-09-10, mål nr 3019-20, avlösning i 
hemmet, avslag 
Förvaltningsrätten i Falun, dom 2020-09-09, mål nr 3522-20, ekonomiskt 
bistånd, avslag 
Förvaltningsrätten i Falun, dom 2020-08-28, mål nr 2330-20, 2840-20, 
ekonomiskt bistånd, avslag 
Förvaltningsrätten i Falun, dom 2020-08-17, mål nr 2206-20, 
försörjningsstöd, avslag 
Förvaltningsrätten i Falun, dom 2020-08-17, mål nr 2356-20, särskilt bidrag, 
avslag 

 

Utskickat 
3 Anmälan enligt lex Sarah, gruppbostad 1, gruppbostad 2, gruppbostad 3 
Anmälan enligt lex Sarah, hemtjänst 
Gemensamma nämnden ATL 
Protokoll språktolknämnden 
Socialstyrelsens undersökning, vad tycker de äldre om äldreomsorgen 
Utskrivningsklara augusti 2020 
Fråga om statsbidrag 2019 (länk till Socialstyrelsen finns i skrivelsen) 

 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av delgivningar 
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