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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-06-23

Omsorgsnämnden

Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Kajsa-Lena Fagerström (S) ordförande
Anette Granegärd (C) 1:e vice ordförande §§ 156–166
Britt-Inger Remning (M) 2:e vice ordförande
Torgny Karlsson (S)
§§ 142–156
Susanne Berglin (S)
Inger Hjort (S)
Karin Perers (C)
Staffan Nordström (V)
Inga-Britt Johansson (KL)
Per Bengtsson (KL)

Tjänstgörande ersättare

Jonas Carlgren (M)
Astrid Trotzig (C)
Joakim Svedlund (KL)
Christina Liljeqvist (S)

§§ 142-155,157-166
§§ 142–155
§ 156
§§ 157–166

Christina Liljekvist (S)
Ulf Carlsson (S)
Roland Kols (C)
Astrid Trotzig (C)
Solbritt Andersson (V)
Joakim Svedlund (KL)

§§ 142–156

§§ 142–155, 157–166

Marjo Savelius, förvaltningschef
Anna Frisk Gustafsson, avdelningschef
Carina Lundgren, avdelningschef
Eva Back, ekonom
Anette Eriksson, ekonom
Christian Gråhns, fältassistent
Veronica Westerholm, fältassistent
Ulrika Ekström Emnerud, enhetschef
John Steen, förvaltningschef, bildning
Mostafa Geha, rektor
Micael Morelius, enhetschef AME
Sara Pommer, enhetschef vuxenenheten

§ 161
§ 143
§ 143
§ 147
§ 147
§ 147
§ 155
§ 155
§ 156
§ 156

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän

§§ 143–166
§§ 156–166

Ingela Sätterström, nämndsekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

2021-06-23

Omsorgsnämnden

Innehållsförteckning
§ 142

Fastställande av dagordning ............................................................................... 5

§ 143 Dnr ON374-20 040

Ekonomi .............................................................................................................. 6

§ 144 Dnr ON286-20 013

Månadsstatistik ................................................................................................... 7

§ 145 Dnr ON326-19 003

Reviderat reglemente, omsorgsnämnden............................................................ 8

§ 146 Dnr ON369-20 778

Delgivning, yttrande till IVO gällande begränsningsåtgärder ............................... 9

§ 147

Fältassistenter, information ............................................................................... 10

§ 148 Dnr ON211-21 730

Riktlinjer LSS .................................................................................................... 11

§ 149 Dnr ON227-21 805
§ 150 Dnr ON296-20 002

Revidering av delegationsordning ..................................................................... 13

§ 151 Dnr ON023-21 050

Avtal socialjour .................................................................................................. 14

§ 152 Dnr ON245-21 701

Länsövergripande överenskommelse, psykiska funktionshinder ....................... 15

§ 153 Dnr ON246-21 701

Länsgemensam organisation, familjehem ......................................................... 16

§ 154 Dnr ON248-21 701

Regional samverkan, avsiktsförklaring HVB hem .............................................. 17

§ 155

Förvaltningschef bildning presentation, information om SFI .............................. 18

§ 156 Dnr ON247-21 700

Tema AME och försörjningsstöd ....................................................................... 19

§ 157

Utpekat delegationsärende ............................................................................... 20

§ 158 Dnr ON239-21 107

Ansökan gällande Hedemora kommuns sociala samfond för allmän
socialvård.......................................................................................................... 21

§ 159 Dnr ON307-20 730

Revidering, riktlinje för handläggning, barn- och ungdomsenheten ................... 22

§ 160 Dnr ON308-20 730

Revidering, riktlinje för handläggning av familjehemsvård, barn- och
ungdomsenheten .............................................................................................. 23

§ 161 Dnr ON152-21 114

Redovisning av åtgärder avseende svinn av narkotikaklassade
läkemedel ......................................................................................................... 24

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2021-06-23

Omsorgsnämnden

§ 162 Dnr ON410-19 006

Ärendeuppföljningslista ..................................................................................... 25

§ 163
§ 164
§ 165
§ 166

Justerandes sign

Förvaltningschef informerar............................................................................... 26
Delgivningar, beslut fattade på delegation......................................................... 27
Delgivningar ...................................................................................................... 28
Rapporter .......................................................................................................... 29

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-06-23

§ 142

Fastställande av dagordning
Sammanfattning
Genomgång av dagordning
Tillägg av rapporter.
Tillägg av utpekat delegationsärende.
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden fastställer dagordningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-06-23

Omsorgsnämnden

§ 143

Dnr ON374-20 040

Ekonomi
Sammanfattning
Ekonomer Eva Back och Anette Eriksson.
Ramförslag enligt KS 444,9
(saknas löner för 2021)
Befintlig budget 446,8 miljoner
Kostnader som inte kan påverkas 448, 8
-3,9
Behov av sä.bo. platser kostnad 452,3
-7,4
Besparingar och effektiviseringar
Ökade kostnader gällande bilpoolen mellan 0,5 - 2 miljoner, förvaltningen
förhandlar i frågan, en dialog med bildning och kommunstyrelsen.
Återkommer i bilfrågan till hösten.
Ombyggnation av Norden, AC, extra personal kommer att behövas vid
omflyttning, ökade hyror.
Extra sä.bo platser Hjalmar, ytrenoveringar, - 800 tusen. Ev. utökade platser
sista kvartalet 2022.
Resultat maj månad,

utfall Ack 167 904,4
Budget Ack 177 071,2
Diff. Ack
9 166,8

Beslutsunderlag
Budget 2022, aktuellt läge 10 juni 2021
Resultatrapport maj 2021
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden har tagit del av den ekonomiska redovisningen och
uppdrar till förvaltningen att arbeta vidare med budgeten för att få vidare
information om frågan kring bilpoolen i september 2021.

Utdrag till
Omsorgsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-06-23

§ 144

Dnr ON286-20 013

Månadsstatistik
Sammanfattning
Månadsrapportering över omsorgsförvaltningen kostnader gällande
myndighetsutövning och verkställighet för perioden maj 2021.
Beslutsunderlag
Månadsrapport kostnader maj 2021
Månadsrapport verkställighet maj 2021
Jämförelsetal försörjningsstöd maj 2021
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden har tagit del av månadsstatistiken för maj 2021.

Utdrag till
Omsorgsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-06-23

§ 145

Dnr ON326-19 003

Reviderat reglemente, omsorgsnämnden
Sammanfattning
Vid revidering av antal ledamöter till omsorgsnämnden och dess utskott
uppmärksammades att en paragraf skulle plockas bort.
§ 2 gällande alkohol- och tobakslagstiftningen, ansvaret ligger på gemensamma
nämnden ATL och verksamhetsansvaret har kommunstyrelsen, paragrafen tas
bort i omsorgsnämndens reglemente.

Beslutsunderlag
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2 juni 2021
Reglemente omsorgsnämnden 27 april 2021
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden godkänner förslag att paragraf 2 tas bort i
omsorgsnämndens reglemente och lämnar det vidare till kommunfullmäktige
för beslut.

Utdrag till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-06-23

§ 146

Dnr ON369-20 778

Delgivning, yttrande till IVO gällande
begränsningsåtgärder
Sammanfattning
Omsorgsförvaltningen har genom egen anmälan enligt bestämmelserna i lex
Sarah uppmärksammat Inspektionen för vård och omsorg att
begränsningsåtgärder förekommer inom några LSS-boende i kommunen.
Detta uppdagades och anmäldes 2020.
Åtgärder för att ta bort begränsningsåtgärder är genomförda utom på ett boende.
Begräsningen tas bort senast 1 juni 2021.
Uppföljande egenkontroll sker 4 juni 2021 av avdelningschef
Beslutsunderlag
Omsorgsförvaltningens yttrande 19 maj 2021
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden har tagit del av yttrandet som skickats till inspektionen för
vård och omsorg (IVO).
Omsorgsnämnden har tagit del av information om att inspektionen för vård
och omsorg (IVO) har avslutat ärendet.

Utdrag till
Omsorgsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-06-23

§ 147

Fältassistenter, information
Sammanfattning
Christian Gråhns och Veronica Westerholm arbetar som fältassistenter inom
barn- och ungdomsenheten.
De informerar om sitt arbete som fältassistenter.
Samarbete med Fun-camp sommaraktiviteter för barn upp till 16 år.
Samverkan med Dalakommunerna, PUSS, ungdomsarbetare i social
samverkan.
Samverkar med styrgrupp ANDTS – alkohol, narkotika, doping, tobak, och
spelmissbruk.
Hösten, uppsökande arbete på ungdomars arenor. Arbeta bland annat aktivt
mot droger, skyddsfaktorer, föreläsningar.
Arbetar med ett aktivt föräldraansvar.
Samverkar med övriga myndigheter bland annat polis.
Beslutsunderlag
Muntlig information vid sammanträdet 23 juni 2021
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen från fältassistenterna och
tackar för informationen.

Utdrag till
Omsorgsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-06-23

§ 148

Dnr ON211-21 730

Riktlinjer LSS
Sammanfattning
Riktlinjen ska säkerställa rättssäkerhet och likabehandling vad gäller
utredning, bedömning och insatser som ska erbjudas.
Riktlinjen är en vägledning och innebär inte någon inskränkning i den
enskildes möjligheter att få sitt ärende individuellt prövat.
Riktlinjen ska revideras varje år.
Beslutsunderlag
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2 juni 2021
Riktlinjer LSS 19 maj 2021
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden beslutar att anta riktlinjer LSS.

Utdrag till
Omsorgsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-06-23

§ 149

Dnr ON227-21 805

Riktlinje för föreningsbidrag, evenemangsbidrag,
sponsringsbidrag, Idéburet offentligt partnerskapsavtal
(IOP) och extern uppvaktning vid jubileum,
etableringar, invigningar samt för goda idrottsliga- och
kulturella gärningar
Sammanfattning
Riktlinjen anger ramarna för Hedemora kommuns handlingsutrymme att
besluta om föreningsbidrag inom ramen för dialogmodellen,
evenemangsbidrag, sponsring och ingå IOP-samarbeten (Idéburet offentligt
partnerskap) samt extern uppvaktning vid jubileum, etableringar, invigningar
samt för goda idrottsliga- och kulturella gärningar.
Ärendebeskrivning
Förslag till riktlinje för sponsring, föreningsbidrag och IOP m.m. remitteras för
synpunkter till bildningsnämnden och omsorgsnämnden. Svar ska vara
kommunsekreteraren tillhanda senast den 30 september 2021
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträdesprotokoll 18 maj 2021
Förslag till riktlinjer 17 maj 2021
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden har tagit del av riktlinjer och återkommer med beslut och
synpunkter till den 1 september 2021 gällande förslag till riktlinje för
sponsring, föreningsbidrag och IOP mm och lämnar då vidare till
Kommunstyrelsens arbetsutskott.

Utdrag till
Omsorgsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-06-23

§ 150

Dnr ON296-20 002

Revidering av delegationsordning
Sammanfattning
Omsorgsförvaltningens delegationsordning har setts över och reviderats
utifrån de behov som verksamheten har uppmärksammat.
Förändringarna består av ändring av delegat i vissa beslut samt tillägg av
beslutspunkter. Förändring av delegat föreslås inom områdena barn och
ungdom, LVU, ekonomiskt bistånd, missbruk och övriga vuxna samt
yttrande.
Beslutsunderlag
Reviderad delegationsordning upprättad 15 juni 2020
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 7 juni 2021
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden beslutar att återremittera ärendet gällande reviderad
delegationsordning och uppdrar till förvaltningschef att se över
delegationsordningen efter korrigering och presentera i
verkställighetsutskottet den 18 augusti 2021.

Utdrag till
Omsorgsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-06-23

§ 151

Dnr ON023-21 050

Avtal socialjour
Sammanfattning
Avtalet ska godkännas av behörig nämnd.
Borlänge kommun ska handlägga akuta sociala problem utanför kontorstid
inom individ- och familjeomsorgen, s.k. socialjour mellan kl. 16.00 till kl.
08.00 måndag - fredag. Helger från fredag kl. 16.00 till måndag kl. 08.00.
Ordförande i behörig nämnd i avtalskommunen fattar beslut enligt LVU och
LVM.
En digital signering är på gång med socialjour.se
Beslutsunderlag
Avtal om gemensam socialjour 18 januari 2021
Statistik socialjour, januari – april 2021
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 16 juni 2021
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden godkänner avtal om gemensam socialjour och ser fram
emot ett nytt avtal så snart som möjligt.

Utdrag till
Omsorgsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-06-23

§ 152

Dnr ON245-21 701

Länsövergripande överenskommelse, psykiska
funktionshinder
Sammanfattning
Syftet med samverkansöverenskommelsen är att:
- att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan huvudmännen.
- att stärka samverkan mellan huvudmännen.
- att genom tydliggörande och reglering av samverkan undvika att personer
med funktionsnedsättning ”hamnar mellan stolarna”.
- att tillgodose individens behov av vård och stöd utifrån ett
helhetsperspektiv.
Målgruppen för överenskommelsen är personer från 18 år som till följd
av psykiska funktionsnedsättningar är i behov av vård- och stödinsatser från
både kommun och region. Exempel på grupper där samverkan är särskilt
viktig är personer med psykisk funktionsnedsättning och samtida missbruk,
personer med intellektuell funktionsnedsättning samt äldre personer med
psykiska funktionsnedsättningar. Behovet av samverkade insatser ska inte
vara beroende av diagnos utan det är graden av funktionsnedsättning som är
avgörande. Överenskommelsen föreslås träda i kraft 1 juli 2021.
Beslutsunderlag
Länsövergripande överenskommelse om samverkan 1 juli 2020
Välfärdsrådet, underlag för rekommendation, 21 maj 2021
Region Dalarna Missiv, 31 maj 2021
Välfärdsrådets minnesanteckningar, punkt 9, 27 maj 2021
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 16 juni 2021
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden beslutar godkänna reviderad länsövergripande
överenskommelse om samverkan för kommuner och region i Dalarnas län
kring personer med psykiska funktionsnedsättningar från 18 år. Beslutet
gäller under förutsättning att samtliga ingående parter fattar likalydande
beslut.
Utdrag till
Region Dalarna, välfärdsrådet
Omsorgsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-06-23

§ 153

Dnr ON246-21 701

Länsgemensam organisation, familjehem
Sammanfattning
Utredningen om familjehemssamverkan är klar och det finns ett förslag att
arbeta vidare med för att bilda en gemensam organisation i länet.
Målet för verksamheten är att genom samverkan mellan länets kommuner
effektivisera rekrytering och utbildning av familjehem och därigenom öka
tillgången till familjehem.
2021-03-17 presenterades utredningarna för kommuncheferna i Dalarna och
det beslutades att fortsatt arbete med genomförande av de olika
samverkansprojekten skulle ske genom socialchefsnätverket.
Samtliga socialchefer skulle ta med frågan om familjehemsrekrytering
tillbaka till respektive nämnd för att avge en avsiktsförklaring om fortsatt
deltagande i en fördjupad utredning. En sådan utredning ska innehålla
förslag på avtal, styrning och ledning, rutiner och praktiska frågor kring hur
samverkan ska se ut. En avsiktsförklaring behövs för att kunna presentera en
budget.
Beslutsunderlag
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 31 maj 2021
Utredning, länsgemensam rekrytering och utbildning av familjehem 5
februari 2021
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden ställer sig bakom en avsiktsförklaring om att delta i en
fördjupad utredning om länsgemensam rekrytering och utbildning av
familjehem i Dalarna.

Utdrag till
Omsorgsförvaltningen
Barn- och familjesektionen Falun

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-06-23

§ 154

Dnr ON248-21 701

Regional samverkan, avsiktsförklaring HVB hem
Sammanfattning
Förutsättningarna för ett gemensamt HVB-hem/stödboende för unga
individer med missbruk och/eller NPF-problematik bör fortsätta utredas vad
gäller antalet intresserade kommuner och kostnadsaspekterna i det.
Omsorgsnämndens kostnader för denna typ av placering har minskat och
minskar. Det är därför viktigt att de ekonomiska förutsättningarna är klara
innan beslut om faktisk samverkan tas. Svar skickas senast 30 juni 2021.
Under 2019 gav kommundirektörerna i Dalarnas kommuner flera uppdrag åt
socialchefsnätverket. Uppdragen som gavs syftade till att öka samverkan
mellan länets kommuner för att möta de framtida utmaningarna kring
ekonomi och kompetensförsörjning.
De uppdrags om gavs var:
- Gemensam familjehemsorganisation
- Gemensam familjerätt
- Gemensamt HVB-hem/stödboende
- LSS-handläggning
Beslutsunderlag
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2 juni 2021
Reviderad avsiktsförklaring regionalsamverkan HVB-hem
Slutrapport förstudie, regionalsamverkan HVB
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden beslutar att ställa sig bakom en avsiktsförklaring om att
delta i fortsatt utredning av HVB-hem/stödboende med inriktning missbruk
och NPF-problematik i Dalarna. När utredningen är klar tar
omsorgsnämnden beslut om att delta eller inte.

Utdrag till
Omsorgsförvaltningen
Individ- och familjeomsorg Borlänge

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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§ 155

Förvaltningschef bildning presentation, information om
SFI
Sammanfattning
John Steen, förvaltningschef bildningsförvaltningen och Mostafa Geha,
rektor för vuxenutbildningen, presentation och information om SFI.
Vuxenutbildningen 530 studerande, 32 medarbetare 120 deltagare vid SFI.
Avtal med Arena för att utöka utbudet av utbildningar.
Samverkar med omsorgsförvaltningen, vård- och omsorgsprogrammet.
Justering av vård och omsorgsprogrammet från 1100 till 1400 poäng,
arbetsplats sträcker sig till både kommun och region. Från 1 juli 2021 börjar
nya kurser att gälla. Ser över kursplaner och litteratur. Nya studerande
kommer v 35 och läser då enligt nya upplägget.
Framtida planer – specialistutbildning LSS, ser över frågan, olika områden
fokus på autism? alternativ och kompletterande kommunikation? Lagen?
Specialistutbildning är ett område som Socialstyrelsen lyfter fram.
Kompetenshöjning, olika branscher inom kommunen.
Lokalt programråd för samverkan.
AME - regelbundna möten, utbildningar för att hjälpa personer komma ifrån
försörjningsstöd.
Komvux som särskild utbildning, implementerar andra utbildningar.
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen och tackar för besöket.

Utdrag till
Omsorgsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-06-23

§ 156

Dnr ON247-21 700

Tema AME och försörjningsstöd
Sammanfattning
Micael Morelius enhetschef AME och Sara Pommer enhetschef
vuxenenheten informerar om verksamheterna, AME och försörjningsstöd.
Genomgång av mål och nyckeltal samt aktivitetsplan 2021.
Statistik på antal ärenden, yngre och äldre. samt aktivitetsplan 2021.
Statistik på antal ärenden, yngre och äldre. 54 personer, antal hushåll 53,
21 kvinnor och 33 män.
Arbetslösheten har sjunkit med 4,2 % under året.
Olika lösningar arbetas fram för sysselsättning med stöd av andra
§1verksamheter. Handläggare från arbetsförmedlingen och socialsekreterare
finns på AME vissa dagar i veckan.
Arbetat med kvalitets och utveckling under 2021.
Overheadmaterial skickas ut efter sammanträdet.
Beslutsunderlag
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 10 juni 2021
Muntlig information vid sammanträdet 23 juni 2021
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden har tagit del av rapporten gällande Tema AME och
försörjningsstöd och tackar för informationen.
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§ 157

Utpekat delegationsärende
Sammanfattning
Ansökan inkommer gällande försörjningsstöd, dator och dammsugare.
Socialsekreterare/Handläggare har delegation på norm och mat.
Vid ansökan om dator och dammsugare så är det enhetschef som är delegat.
Dator avslås då personen är sjukskriven. Dammsugare bedöms inte ingå i
skälig levnadsnivå.
Vid överklagan inom 3 månader kvarstår förvaltningen vid beslut om avslag.
Dom har inte kommit i ärendet.
Beslutsunderlag
Muntlig information vid sammanträdet 23 juni 2021
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden har tagit del av information gällande utpekat
delegationsärende och tackar för informationen.
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Omsorgsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

20(29)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-06-23

§ 158

Dnr ON239-21 107

Ansökan gällande Hedemora kommuns sociala
samfond för allmän socialvård
Sammanfattning
Hedemora kommun förvaltar i dagsläget 22 stiftelser till ett värde av
2 506 684 kr. I många av stiftelsernas föreskrifter framgår att stiftelsen
endast får ge utdelning från den avkastning de får. På grund av de senaste
årens låga räntor har de flesta stiftelserna inte fått någon avkastning sedan
2014 och därmed inte kunnat ge någon utdelning.
I de fall en stiftelse inte uppfyller sitt syfte kan stiftelsens styrelse ansöka om
att få ändra föreskrifterna (permutation) eller ansöka om att få förbruka
stiftelsens kapital (avveckling).
Kommunstyrelsen beslutade den 12 december 2020 (KS § 192/20) att de ska
ha för avsikt att avveckla de stiftelser som inte uppfyller sitt syfte och
därmed kunna bruka kapitalet till värdefulla ändamål
Beslutsunderlag
Ansökan om tillstånd att förbruka stiftelsens tillgångar
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse 2 juni 2021
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden ansöker om länsstyrelsens tillstånd att förbruka tillgångarna i
stiftelsen Hedemora kommuns sociala samfond för allmän socialvård för de
ändamål som är avsedda.
Omsorgsnämnden ger ekonomiavdelningen i uppdrag att skicka in ansökan.
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Ekonomiavdelningen
Omsorgsförvaltningen
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§ 159

Dnr ON307-20 730

Revidering, riktlinje för handläggning, barn- och
ungdomsenheten
Sammanfattning
Revidering av riktlinjer för handläggning av området barn och ungdom.
Riktlinjen är förändrad så att riktlinjen ändrats under punkt 2.13
Kommunicering där flera stycken tagits bort och informationen har
sammanfattats, punkt 2.14 Beslut har tagits bort och informationen har lagts
under utredning samt kommunicering. Punkt 2.19 (tidigare 2.20) har
förtydligats att det gäller både beslut enligt SoL samt LVU samt att det
tydliggjorts bestämmelser kring omprövning enligt 13 § LVU. Punkt 4.5.3
placering hos nära släktning har tagits bort då det ej finns någon
placeringsform som heter ”släktingplacering”. Under punkt 4.5.4 har ett
tilläggs gjort gällande att nämnden årligen ska överväga vårdnadsöverflytt
om nämnden ej ansöker hos Tingsrätten om detta. Under punkt 7.2 gäller
revideringen att information om stödcentrum för unga brottsoffer har tagits
bort då kommunen ej har ett specifikt stödcentrum för unga brottsoffer.
Utöver detta har meningsuppbyggnader förändrats, lagrum har lagts till samt
att stavfel rättats till.
Beslutsunderlag
Omsorgsförvaltningens styrdokument, riktlinje för handläggning av området
barn och unga 1 juni 2021
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 7 juni 2021
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden fastställer riktlinjen och överlämnar därmed till
omsorgsförvaltningen att ansvara för skilda verksamhetsområden, uppgifter
och arbetsformer.
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§ 160

Dnr ON308-20 730

Revidering, riktlinje för handläggning av
familjehemsvård, barn- och ungdomsenheten
Sammanfattning
Revidering av riktlinjer för handläggning av området familjehemsvård.
Riktlinjen är förändrad så att riktlinjen blir mer omfattande kring själva
utredningsförfarandet och dess innehåll i en familjehemsutredning, men även
kring de olika placeringsformerna inom familjehemsvården. I revideringen
har även fokus på avtal och försäkringar lyfts fram.
Beslutsunderlag
Omsorgsförvaltningens styrdokument, riktlinje för handläggning av
familjehemsvård 1 juni 2021
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 7 juni 2021
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden fastställer riktlinjen och överlämnar därmed till
omsorgsförvaltningen att ansvara för skilda verksamhetsområden, uppgifter
och arbetsformer.
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§ 161

Dnr ON152-21 114

Redovisning av åtgärder avseende svinn av
narkotikaklassade läkemedel
Sammanfattning
Nya rutiner har tagits fram efter att det försvunnit narkotikaklassade läkemedel.
Under perioden januari till juni har det försvunnit narkotiska preparat vid fyra
tillfällen. Det har varit morfinampuller och Fentanyl plåster i varierande styrka.
I samband med att man upptäcker att det saknas preparat vidtas åtgärder.
Beslutsunderlag
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 16 juni 2021
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen och ger omsorgsförvaltningen i
uppdrag att lämna ny rapport om åtgärderna och planerade åtgärder haft
effekt.
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§ 162

Dnr ON410-19 006

Ärendeuppföljningslista
Sammanfattning
Omsorgsnämnden går igenom pågående uppdrag som politiken gett
omsorgsförvaltningen
Beslutsunderlag
Omsorgsförvaltningens ärendeuppföljningslista 26 maj 2021
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden har gått igenom ärendeuppföljningslistan.
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§ 163

Förvaltningschef informerar
Sammanfattning
Corona, vi har få smittade, sjuktalen färre än de varit tidigare.
Skyddsutrustning finns.
Avslutat rekryteringen inför sommaren, har fått vikarier för alla rader.
Sjuksköterskor behöver eventuellt flytta semester, kval. övertidsersättning
vid extra pass. Flytt av hel semestervecka kommer att ersättas.
Nytt riktat statsbidrag, som ska visa minskad vikarie mängd, vikarier kan
projektanställas.
En arbetsmiljökartläggning kommer att göras för enhetscheferna under
hösten. Frågor i KIA.
Lena Wilstrand har sagt upp sig, avslutar sin anställning i slutet av augusti,
annons är ute.
Ekonomichefen Emil Blomgren har sagt upp sig, Anita Mikkonen går in som
Tf.
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen
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§ 164

Delgivningar, beslut fattade på delegation
Beslut fattade på delegation från omsorgsnämnden delges till sammanträdet
A) Delegationslistor för maj 2021, socialtjänst
Skickas med i utskick, delgivning per mejl, avidentifierade.
B) Delegationslistor för maj 2021 äldreomsorg och LSS
Skickas med i utskick, delgivning per mejl, avidentifierade.
C) Delgivningar av förvaltningschef
Vidaredelegation från förvaltningschef till avdelningschef under
perioden 2021-06-04. Dnr ON182-21 002
Vidaredelegation, förvaltningschef till avdelningschef,
tillförordnande, perioden 2021-07-02—2021-08-06 Dnr ON182-21
002
D) Delgivningar av ordförandebeslut
Placering externt, omvårdnad Skönvik Dnr ON230-21 700
Placering externt, omvårdnad Skönvik Dnr ON068-21 058
Omedelbart omhändertagande LVU, ONMU § 167
Tillfällig placering LVU, ONMU § 168
Hävande av omhändertagande LVU, ONMU § 169
Placering enligt SoL, ONMU § 170
Omedelbart omhändertagande LVU, ONMU § 171
Placeringsbeslut LVU, ONMU § 172
Godkännande av jourhem, ONMU § 173
E) Delgivning av omsorgsnämndens myndighetsutskotts beslut
Beviljande av bostad med särskild service under perioden 2021-0511—2023-05-10.
De handlingar som delges till sammanträdet ska hålla i GDPR syfte
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden har tagit del av delgivningar, beslut fattade på delegation.
Uppdrar till förvaltningschef att göra ett utpekat ärende till september.
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§ 165

Delgivningar
Sammanfattning
Förvaltningsrätten i Falun, 2021-06-08, mål nr 2450–21, omedelbart
omhändertagande avskrivning, avslutar mål genom avskrivning.
Förvaltningsrätten i Falun, 2021-06-03, mål nr 786–21, ekonomiskt bistånd,
avslås.
Förvaltningsrätten i Falun, 2021-06-03, mål nr 943–21, ekonomiskt bistånd,
avslås.
Förvaltningsrätten i Falun, 2021-06-03, mål nr 1621–21, ekonomiskt bistånd,
avslås.
Kammarrätten i Sundsvall, 2021-05-31, mål nr 825-21, rätt att ta del av
allmän handling, kammarrätten avslår överklagandet.
Förvaltningsrätten i Falun, 2021-05-28, mål nr 6078-20, 6319-20,
ekonomiskt bistånd, avslås.
Kammarrätten i Sundsvall, 2021-05-24, mål nr 215-21, särskilt boende,
avslår ansökan om särskilt boende.
Utskickade
1 Familjerådgivningsstatistik och medelvärde januari – maj 2021
2 Socialstyrelsens statistik, familjerådgivning, januari – maj 2021 gällande
kommunerna Avesta, Borlänge, Hedemora, Ludvika, Smedjebacken och
Säter
3 informationsbrev till hyresvärd, vuxenenheten
3 Öppet brev till stadsdelsförvaltning Hässelby – Vällingby
3 Öppet brev till stadsdelsförvaltning Rinkeby – Kista
4 Region Dalarna, utskrivningsklar maj 2021
5 Vidaredelegation, tillförordnad förvaltningschef.
6. Vidaredelegation, tillförordnad förvaltningschef.
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden har tagit del av delgivningar
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§ 166

Rapporter
Sammanfattning
Tillnyktringsenheten har tagits bort.
Vaccinationer, problem med att personer inte tar andra vaccinationssprutan i
tid.
FINSAM kommer att genomgå en jämställdhetsutbildning, LSG kommer att
bjudas in.
KAA kommunalt aktivitetsansvar, riktar sig till personer mellan 16 – 20 år.
Hedemora arbetar vidare med personerna när de fyllt 20 år, i
närkommunerna får personerna sluta vid 20.
I Avesta ingår mest utlandsfödda. I Hedemora är de flesta svenskfödda.
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden har tagit del av rapporter
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