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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter 
 

Ulf Hansson (S) ordförande §§ 207–218, 222–231 
Anette Granegärd (C) vice ordförande §§ 219–221 
Inga-Britt Johansson (KL) 
  

Tjänstgörande ersättare 
 

Torbjörn Dahlström (M) 
Karin Perers (C) 
Anette Granegärd (C) §§ 207–218, 222–231 

  

Övriga närvarande Ersättare deltar på Teams 

Ersättare 
 

Viveka Morelius (S) 
Staffan Nordström (V) 
Britt-Inger Remning (M) 
Torgny Karlsson (S) 
Inger Hjort (S) 
  

Tjänstemän Marjo Savelius, förvaltningschef  
Eva Back, ekonom § 208 

 Anette Eriksson, ekonom § 208 
Anna Frisk Gustafsson, avdelningschef  
Lena Wilstrand, avdelningschef § 219 
Gunilla Eriksson, enhetschef § 219 
Ingela Sätterström, nämndsekreterare  
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§ 207  

Fastställande av dagordning 
 
Sammanfattning 
Genomgång av dagordning 

Information till rapporter gällande språktolknämnden. 
 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden fastställer dagordningen. 

  

 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
6(30) 

Sammanträdesdatum 
2020-11-25 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 208 Dnr ON107-20   040 

Ekonomi 
 
Sammanfattning 
Ekonomisk delprognos för alla verksamheter inom förvaltningen 
Ekonomer Eva Back och Anette Eriksson deltar på teams, muntlig 
information lämnas. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens prognos 31 oktober 2020, 18 november 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av prognos till och med 31 oktober 2020. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 209 Dnr ON369-20   778 

Lex Sarah gruppbostad LSS 
 
Sammanfattning 
En anmälan har gjorts till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande 
begränsningsåtgärder som utförts på en gruppbostad LSS. 
Utredning är inskickad till IVO 
 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens anmälan till IVO 1 september 2020 
Omsorgsförvaltningens utredning 20 oktober 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av anmälan och utredning som skickats till 
Inspektionen för vård och omsorg.  
Omsorgsnämnden anser att vidtagna åtgärder anses som tillräckliga för att 
minimera risken för att missförhållande ska upprepas. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 210 Dnr ON433-20   778 

Lex Sarah hemtjänst 
 
Sammanfattning 
En lex Sarah anmälan har gjort på grund av att en trygghetslarmsknapp ej 
fungerat, larm om felrapport har kommit från Doro och har ej åtgärdats av 
hemtjänst. 
 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens Lex Sarah anmälan 6 november 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av anmälan som skickats till Inspektionen för 
vård och omsorg. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 211 Dnr ON197-19   701 

IVO, tillsyn och uppföljning av BoU 
 
Sammanfattning 
Inspektionen för vård och omsorg, (IVO) har beslutat att genomföra en 
tillsyn för att följa upp om tidigare konstaterade brister inom socialtjänstens 
område rörande barn/familj upphört. 
 

Beslutsunderlag 
Inspektionen för vård och omsorg, meddelande om tillsyn och begäran om 
yttrande, 20 oktober 2020 
Omsorgsförvaltningens yttrande till Inspektionen för vård och omsorg, 11 
november 2020. 
 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar att avge yttrandet till IVO enligt upprättat förslag. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 212 Dnr ON327-19   007 

Kommunens rutiner gällande personalfrågor 
 
Sammanfattning 
Redovisning av uppdrag från revisionen avseende kommunens rutiner kring 
personalfrågor. 
En gemensam redovisning/åtgärdsrapport för förvaltningarna i Hedemora 
kommun har gjorts, vilken har lämnats till kommunstyrelsen 
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 16 september 2020 

 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden godkänner förvaltningarnas åtgärdsrapport. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 213 Dnr ON230-20   720 

Ej verkställda beslut gällande SoL och LSS 
 
Sammanfattning 
Rapporten avser kvartal 3 för 2020. 
Omsorgsförvaltningen har gynnande beslut som ej verkställts inom 3 
månader från 2020-07-01—2020-09-30. 
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. 
- verkställighet av ett gynnande beslut som tidigare har rapporterats som ej 
verkställt. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 30 september 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna 
redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 3, 2020.  
Rapporten skickas till kommunfullmäktige och kommunrevisionen för 
kännedom. 

  

Utdrag till 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevision 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 214 Dnr ON288-20   003 

Egenkontroll vuxenenheten 
 
Sammanfattning 
Inom ramen för nämnden internkontrollplan för 2020 redovisas resultatet av 
stickprovskontroller avseende utredningar. Egenkontroll har utförts på 
vuxenenheten avseende utredningar och insatser gällande beroende och våld 
i nära relationer. 
 

Beslutsunderlag 
Granskningsmallar 13 februari 2020 till och med 2 november 2020 
Skrivelse vuxenenheten 2 november 2020 
Skrivelse och granskningsmallar vuxenenheten Våld i nära relation 30 
oktober 2020 till och med 2 november 2020 

 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av rapporten gällande egenkontroll, rättssäker 
dokumentation, omsorgsförvaltningens vuxenenhet får i uppdrag att lämna 
en förnyad återrapportering gällande egenkontroll till omsorgsnämndens 
sammanträde i mars 2021. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 215 Dnr ON287-20   003 

Egenkontroll barn- och ungdomsenheten 
 
Sammanfattning 
Inom ramen för nämnden internkontrollplan för 2020 redovisas resultatet av 
stickprovskontroller avseende utredningar på barn -och ungdomsenheten. 
Egenkontrollen har genomförts utifrån den granskningsmall som färdigställts 
under september 2020, denna granskningsmall är reviderad och innehåller 
fler frågor än den granskningsmall som redovisades i juni. Egenkontrollen 
har genomförts på tre utredningar som slumpmässigt är utvalda av 
systemansvarig. Utredningar avslutades under oktober månad 2020 
 

Beslutsunderlag 
Förhandsbedömningar 25 september 2020 
Tjänsteskrivelse barn och-ungdomsenheten 3 november 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden godkänner rapporten gällande egenkontroll, rättssäker 
dokumentation. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 216 Dnr ON432-20   003 

Omsorgsnämndens internkontrollplan 2021 
 
Sammanfattning 
 
Intern kontroll syftar till att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv 
verksamhet. 
 

Beslutsunderlag 
Internkontrollplan 2021 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 18 november 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar godkänna och anta internkontrollplan 2021. 

  

Utdrag till 
Kommunstyrelsen 
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§ 217 Dnr ON431-20   003 

Omsorgsnämndens ärendekalender 2021 
 
Sammanfattning 
 
Ärendekalenderns syfte är att skapa en överblick över nämndens planerade 
ärenden och uppföljningar för omsorgsförvaltningens verksamheter. 
 

Beslutsunderlag 
Omsorgsnämndens ärendekalender 2021 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 18 november 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar godkänna och anta ärendekalender 2021. 
Förändring gällande kalendarium och ärendekalender att redovisas i 
november 2022. 

  

Utdrag till 
Kommunstyrelsen 
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§ 218 Dnr ON286-20   013 

Månadsstatistik 
 
Sammanfattning 
Månadsrapportering över omsorgsförvaltningen kostnader och verkställighet 
för perioden januari till oktober. 
 

Beslutsunderlag 
Månadsrapport kostnader januari - oktober 
Månadsrapport verkställighet januari - oktober 
Jämförelsetal försörjningsstöd oktober 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av månadsrapporteringen. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 219  

Information, dagverksamhet och demensteam 
 
Sammanfattning 
Enhetschef för demensteam, dagverksamhet och avdelningschef informerar 
vid sammanträdet. 
Nuvarande demensteam är kopplat till dagverksamheten, behov av att utöka 
med ett team till. Arbetsområde för ett nytt team - att arbeta med mer 
insatser hemma, bredare kompetens. Personal tas från befintliga grupper 
inom hemtjänsten till en ny arbetsgrupp.  
Dagverksamhet - inriktning mot personer med en mildare och måttligare 
demenssjukdom. 
Ca 30 – 35 brukare skulle behöva en personalgrupp med mer kompetens 
inom demensområdet, ca 10 – 12 personal skulle behövas. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 25 november 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 220 Dnr ON415-20   700 

Beslutstexter och hänvisningar till rätt delegat 
 
Sammanfattning 
Beslutsformuleringar till myndighetsbeslut utifrån delegationsordningen 
 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens biståndsenhets skrivelse 16 november 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar godkänna beslutsformuleringar gällande 
myndighetsbeslut. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 221 Dnr ON394-20   049 

Hedemoramodellen 
 
Sammanfattning 
Rapport om kommande förändringar i ESF projektet Hedemora modellen. 

Projektledaren har meddelat att han tänker avbryta sitt uppdrag och ta ut 
pension i och med att han fyller 65. Arbetet med att annonsera efter en ny 
projektledare har inletts.  

Projektet flyttas över till omsorgsförvaltningen den 11 januari 2021 och 
bildningsförvaltningen är behjälpliga med praktiska delar tills ny 
projektledare är anställd. 
Tillförordnad projektledare är tillsatt fram till rekrytering. 

 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 5 oktober 2020 
Muntlig information från förvaltningschef 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av rapport om kommande förändringar i ESF 
projektet Hedemora modellen. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 222  

Information HME undersökning, övergripande 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschef informerar om utförd undersökning. 
Förvaltningschef skickar ut den övergripande undersökningen för 
omsorgsförvaltningen per post 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 25 november 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 223 Dnr ON023-20   058 

Konkurrensverket, konsultavtal/direktupphandling 
 
Sammanfattning 
Konkurrensverket har tidigare varit i kontakt med er angående era inköp av 
socionomkonsulttjänster (dnr 775/2019).  
 
Vår preliminära bedömning är att era inköp innebär en överträdelse av lag 
(2016:1145) om offentlig upphandling (LOU), och att det finns skäl för att ansöka 
om upphandlingsskadeavgift enligt 21 kap. 1 § 3 LOU. Vi vill nu ge er tillfälle att 
senast den 27 november 2020 lämna synpunkter på vår preliminära bedömning 
och besvara våra frågor. 
 

Beslutsunderlag 
Konkurrensverkets skrivelse 6 november 2020 
Omsorgsförvaltningens yttrande 17 november 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden antar underlaget för yttrande till konkurrensverket. 

 

Beslutet justeras direkt. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 224 Dnr ON464-20   700 

Informationsbrev till KPR och KFHR 
 
Sammanfattning 
  
Till Omsorgsnämnden för kännedom. 
 
 Med anledning av pandemin har kommunala pensionärsrådet och kommunala 
funktionshinderrådet inte sammanträtt som sig bör. Det är helt enkelt av 
omtanke om er, men också på fleras begäran – för att minska risken för 
smittspridning.  
Anledningen till detta informationsbrev är att förvaltningen vill ge er en 
uppdaterad lägesbild och även informera om nästkommande års budget. 
 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens och omsorgsnämndens ordförandes skrivelse 11 
november 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av informationsbrev. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 225 Dnr ON441-20   139 

Förslag till fördelning av schablonersättning, 
etableringsinsatser 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen avser att från och med 2021 att inte längre ta del av 
schablonersättningen från Migrationsverket. Det har föranlett 
bildningsförvaltningen och omsorgsförvaltningen att utreda vilka kostnader som 
schablonersättningen kan täcka och föreslå en fördelningsmodell utifrån 
Migrationsverkets kriterier, i dialog med Migrationsverket. 

 
Eftersom antalet kronor förändras utifrån antalet personer som omfattas av 
schablonersättningen så är förslaget att bildning erhåller 58% och omsorgen 
42%. Då har en del av den procent som tidigare togs från bildning lagts tillbaka 
och omsorgen får en högre procentuell ersättning än tidigare utifrån deras ökade 
kostnader. 

Förslaget är att kommunstyrelsen beslutar att fördelningen av Migrationsverkets 
schablonersättning ska vara 58% till bildningsförvaltningen och 42% till 
omsorgsförvaltningen från och med 1 januari 2021. 
 

Beslutsunderlag 
Bildnings- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 12 oktober 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen och ställer sig bakom 
förvaltningschefers förslag till kommunstyrelsen. 

  

Utdrag till 
Kommunstyrelsen 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 226 Dnr ON441-20   139 

Etableringsersättning, vuxenenheten 
 
Sammanfattning 
Verksamhet för nysvenskar i väntan på etableringsstöd. 
Migrationsverket ansvarar i asylprocessen. 
Vid uppehållstillstånd - innan personen fått sitt personnummer via 
skatteverket går socialtjänsten in med underhållsstöd. 
Hur ska kommunen förhålla sig till processen gällande underhållningsstöd, 
lån, återbetalning? 
Etableringsprocessen startar när personer fått sina personnummer. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 18 november 2020 
Muntlig information vid sammanträdet. 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av information och ger omsorgsförvaltningen 
i uppdrag att lämna en rapport till omsorgsnämndens sammanträde i 
december. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 227 Dnr ON410-19   006 

Ärendeuppföljningslista 
 
Sammanfattning 
 
Uppföljning av de uppdrag som politiken gett till omsorgsförvaltningen. 
 
Punkt gällande kontaktpolitiker diskuteras, gemensamma regler behövs för 
alla förvaltningar. 

Beslutsunderlag 
Ärendeuppföljningslista 11 november 2020 

 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av ärendeuppföljningen och beslutar att 
ärende med hemtjänst KRAM redovisas till omsorgsnämnden i februari 
2021. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 228  

Förvaltningen informerar 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschef informerar muntligt vid sammanträdet. 

Coronasituationen, lite mer ansträngt läge just nu, ca 50 personal är sjuka, 
har symtom, ska testas. Regionen har svårt med provsvar 
En avdelning har varit stängd pga att en personal insjuknat, testning utförd, 
ingen boende var smittad. 
Ledigheter kan inte alltid beviljas, ingen semester med kort varsel. Svårt 
med vikarieanskaffningen i förvaltningen. 
Skyddsutrustning, det ska vara munskydd vid nära omvårdnad. Personalen 
följer de regler som gäller vid användandet av munskydd. 
Utbildning, muntligt, en liten film finns, stickprovskontroll. Alla vikarier 
som kommer via bemanningen får samma information som ordinarie. 

Lena Abrahamsson slutar sin anställning den 8 februari 2020. 

Asylärende, Migrationsverket och Region Dalarna, ett ärende gällande 
omvårdnad har kommit till omsorgsförvaltningen. Omsorgsförvaltningen 
efterfrågan avtal. 

JO – kritik gällande individärende och förvaltningens hantering av ärendet. 
Marjo har inlett en avvikelseutredning i frågan. 

Backliden, kommunal har begärt en central förhandling, brott mot MBL. 

 

Anna Frisk Gustafsson ny avdelningschef IFO, presenterar sig vid 
sammanträdet. 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 
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§ 229  

Rapporter 
 
Sammanfattning 
Information från språktolknämnden, Ulf och Viveka har varit med på möte 
via teams, Tolk on Line finns att använda, telefontolkning.  
Kultur tolk som förmedlar språk i olika kulturer. 
 

Social dumpning – ska hanteras i regering, riksdag. Krav om flytt har ställts 
till klienter för att få bidrag från vissa kommuner. 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av rapporter 
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§ 230  

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

A) Delegationslistor för oktober 2020, socialtjänst 

B) Delegationslistor för oktober 2020 äldreomsorg och LSS 

C) Delegationsbeslut av förvaltningschef 

D) Delgivningar av ordförandebeslut 

De handlingar som delges vid sammanträden ska hålla i GDPR syfte 
 
Då ersättare fanns med på teams så läggs delgivningar november 
tillsammans med delgivningar för december. 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar att förvaltningschef utser ett utpekat 
delegationsärende att presenteras vid omsorgsnämndens sammanträde i 
december 2020. 
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§ 231  

Delgivningar 
 
Sammanfattning 
 
I pärmen 
Förvaltningsrätten i Falun, dom 2020-10-23, mål nr 5084–20, omedelbart 
omhändertagande, muntlig förhandling 
Förvaltningsrätten i Falun, dom 2020-10-27, mål nr 5084–20, omedelbart 
omhändertagande, fastställande 

Förvaltningsrätten i Falun, dom 2020-10-29, mål nr 5123–20, omedelbart 
omhändertagande, består 

Förvaltningsrätten i Falun, dom 2020-10-20, mål nr 2646–20, 
bostadsanpassningsbidrag, avslag 

Förvaltningsrätten i Falun, dom 2020-10-27, mål nr 5112–20, omedelbart 
omhändertagande, fastställande 

Förvaltningsrätten i Falun, dom 2020-10-23, mål nr 3420–19, insatser enligt 
LSS, bifaller/återförvisar 

Förvaltningsrätten i Falun, dom 2020-11-04, mål nr 2263–20, beredande av 
vård av unga, avslag/fastställande 

Kammarrätten i Sundsvall, dom 2020-11-03, mål nr 2893–20, överklagan 
omedelbart omhändertagande, avslag 

Kammarrätten i Sundsvall, dom 2020-11-03, mål nr 2917–20, överklagan 
omedelbart omhändertagande, avslag 

Avvikelse Myndighet och service 
 

Utskickat 

Besvarad enkät familjerådgivningens organisation 
För kännedom skrivelse psykiatrin 
Kf § 172 samverkansavtal tillnyktringsplatser 
Region Dalarna Beslut om fördelning av anvisningar till kommuner 2021 
Uppdaterade nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 
Utskrivningsklara oktober 
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Socialstyrelsen statistik Borlänge 
Socialstyrelsen statistik Avesta 
Socialstyrelsen statistik Hedemora 
Socialstyrelsen statistik Ludvika 
Socialstyrelsen statistik Säter 
Socialstyrelsen statistik Smedjebacken 
 
 

 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av delgivningar 
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