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§ 49 Dnr 5270  

Information om säkerhetsläget från kommunens 
trygghetschef  

Omsorgsnämndens beslut 

Tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Carl-Fredrik Norgren, säkerhets/trygghetschef i kommunen presenterar sig 

och berättar om sitt uppdrag, vilket innefattar ett mycket brett område.  

 

Hittills har endast ett fåtal flyktingar från Ukraina kommit till kommunen 

men man tror på en ökning under sommaren. 

Just nu träffas krisledningsstaben i kommunen 1-3 gånger per vecka 

beroende på läget i omvärlden.  

Staben består av tjänstemän men i krisledningsnämnden finns även politiken 

representerad. Vilka som ska ingå i staben ändras efter typ av kris, detta för 

att få rätt kompetens. Har fungerat bra under pandemin. 

Kommunens krisberedskap styrs av LEH: Lag (2006:544) om kommuners 

och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 

höjd beredskap.  

Enligt denna lag ska kommunen vara förberedd att hålla igång 

samhällsviktig verksamhet i tre månader. Framtagna rutiner finns men 

verksamheterna skulle med största sannolikhet inte bedrivas på samma sätt 

som idag i händelse av, exempelvis, krig.  

Kommunens krisledningsplan är nyligen uppdaterad. 

Det som bedöms vara den största risken i Sverige idag är cyberangrepp, samt 

att man slår ut tillgången till vatten, bränsle och el. Carl-Fredrik poängterar 

vikten att IT vet prioriteringen av vilka IT-system som måste igång först, vid 

eventuellt avbrott. Omsorgen har gjort ett bra arbete i att hjälpa IT i dessa 

bedömningar. 

NATO-frågan den 16 maj kan innebära en förhöjd risk. 

Alla SÄBO har reservkraft men på flertalet boenden räcker det endast något 

dygn. Viktigt att se över och prioritera de viktigaste delarna av respektive 

verksamhet. Detta arbetar enhetscheferna redan med. Systemet med Rakel-

mobiler kommer vara viktigt om vanliga mobiler och liknande slås ut.     
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§ 50 Dnr 2022/00073  

Ärende till kommunfullmäktige från 
Hjälpmedelsnämnden Dalarna ang. patientavgifter för 
hjälpmedel 

Omsorgsnämndens beslut 

Föreslå Kommunfullmäktige att besluta om gemensamma 

hjälpmedelsavgifter enligt Hjälpmedelsnämnden Dalarnas förslag: 

- Samma avgift på 250 kr per personligt förskrivet hjälpmedel samt 

införande av gemensamt högkostnadsskydd för Region Dalarna och Dalarnas 

kommuner med ett kostnadstak på 1 150 kr per tolvmånadersperiod. 

- Den nya avgiftsnivån och högkostnadsskydd träder i kraft 2023-01-01 

- Ge förvaltningen i uppdrag att utreda frågan om gemensamt 

högkostnadsskydd, samt frågan om vad e-frikort innebär och hur detta 

påverkar verksamheten. 

Ärendebeskrivning 

På uppdrag av Hjälpmedelsnämnden Dalarna, utifrån regionplanen  

2020- 2022, har Dalarnas Hjälpmedelscenter genomfört en översyn av 

patientavgifter för hjälpmedel i länet. Översynen gäller de hjälpmedel som 

hanteras inom förvaltningarna Hjälpmedel Dalarna och Hörsel och Syn 

Region Dalarna.  

Ett särskilt uppdrag i översynen var att utreda högkostnadsskydd för 

hjälpmedel. Översynen pågick från 1 januari 2020 till 11 mars 2021 då den 

slutrapporterades för Hjälpmedelsnämnden. 

Yrkanden 
Mats Jakobsson yrkar bifall till beslut. 

Beslutsunderlag 

Ärende till Kommunfullmäktige från Hjälpmedelsnämnden Dalarna, 2022-

04-25. 
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§ 51 Dnr 2022/00059  

Förslag om utdrag från belastningsregistret innan 
anställning inom omsorgen 

Omsorgsnämndens beslut 

-Godkänna förslaget om att införa krav på utdrag ur belastningsregistret 

innan anställning inom omsorgsförvaltningen. 

-Kravet gäller från den 1 september 2022. 

Ärendebeskrivning 

I flera kommuner finns redan rutinen att begära in utdrag ur 

belastningsregistret innan anställning inom omsorgsarbete, men än finns 

inget lagstöd. Mycket tyder på att ett lagförslag kommer som likställer 

reglerna för anställningar inom äldreomsorgen med det reglemente som 

redan finns för anställning inom skolan.  

Biträdande förvaltningschef har gjort en omvärldsanalys och i dagsläget 

finns rutinen i Rättvik och Falun samt i Fagersta. 

Reglerna är tänkta att avse nyanställningar samt om personal går från en 

visstidsanställning till tillsvidareanställning och det går mer än ett år mellan 

anställningstillfällena. 

Kristina Karlsson (M) önskar lägga till protokollet att Moderaterna tidigare 

(2020-03-16) lämnat en skrivelse till förvaltningen som lyfte denna fråga. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, biträdande förvaltningschef, 2022-04-11. 
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§ 52 Dnr 2022/00063  

Fast omsorgskontakt hemtjänsten 

Omsorgsnämndens beslut 

Avsluta hemtagningsteamet till förmån för fast omsorgskontakt i 

hemtjänsten under förutsättning att föreslagen lag går igenom riksdagen. 

Ärendebeskrivning 

Hemtagningsteam bakgrund 

2018-01-01 startade ett hemtagningsteam i kommunen med uppdrag att ta 

emot de som skrivs ut från slutenvården.  

Denna rutin är baserad på mycket av det som finns hos SKR, Sveriges 

kommuner och regioner, i deras skrift om trygg hemgång. 

Teamet startades upp för att möta upp de som kom från en sjukhusvistelse 

och skulle hem till det egna hemmet och hade behov av flera olika insatser 

för att skapa en trygg hemgång. Ett så kallat bas-paket sattes in under en 

begränsad tid. Teamet löd under den kommunala hälso- och 

sjukvårdsenheten och kunde tillsammans med biståndshandläggare välja ut 

vilka som var i behov av teamet. 

Teamet har inte arbetat på detta sätt sedan ett par år tillbaka främst på grund 

av brist på resurser. Hemtjänsten och den kommunala hälso- och 

sjukvårdsenheten har ändå haft ett par möten för att diskutera hur det har 

fungerat med hemtagningsteamet. Det har varit både positivt och negativt 

och det finns anledning att se över hur det fortsatta arbetet behöver se ut. 

Även ny lagstiftning kan komma att påverka framförallt hemtjänsten. 

Sammanfattning 

Vi ser ett behov av att tydliggöra Hälso- och sjukvårdens insatser respektive 

hemtjänstens insatser. Samt att vid SIP (samordnad individuell planering) 

säkerställa att hemtjänstens personal medverkar i de fall det är en befintlig 

hemtjänsttagare då de har personkännedom samt vet hur det fungerar i det 

egna boendet. 

Inför en hemgång brukar regionen kalla biståndshandläggarna och 

hemsjukvården till en SIP, där går de igenom personens behov av vård, stöd 

och ibland även hjälpmedel. Det är också regionen som sedan gör en 

vårdbegäran till hemsjukvården i kommunen, där finns kommunens 
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arbetsterapeuter och sjukgymnast samt sjuksköterskor vilka sedan ska sätta 

igång insatser/beställa utförande av hemtjänsten. 

I och med förändringar från och med 22-07-01 i SoL, socialtjänstlagen, 

kommer ändringar att behöva göras inom hemtjänstens verksamhetsområde. 

Alla hemtjänsttagare ska erbjudas en fast omsorgskontakt. Syftet med en fast 

omsorgskontakt är att tillgodose behov av kontinuitet, trygghet, 

individanpassad omsorg och samordning. Andra viktiga uppgifter är att 

planera och följa upp omsorgen och vara ”spindeln i nätet”. Det kan också 

handla om att informera och samverka med anhöriga, närstående, arbetslaget 

och andra aktuella yrkesgrupper som är delaktiga i den äldres vård och 

omsorg. Det kan även handla om andra tvärprofessionella möten. En fast 

omsorgskontakt kan även bidra till att bryta isolering och känslan av 

ensamhet hos omsorgstagaren. Det som tidigare var en del av syftet med ett 

hemtagningsteam kommer från första juli 2022 finnas inom hemtjänsten i 

och med denna lagändring.  

Hemtjänsten bakgrund 

Synsättet på arbetet i hemtagningsteamet har skilt sig åt mellan de olika 

professionerna och ansvaret har legat utanför hemtjänsten men ändå behövts 

planeras och hanteras via hemtjänsten. Hemtjänsten har även haft ansvar för 

alla insatser på kvällar och helger medan hemtagningsteamet endast arbetat 

dagtid, måndag till fredag. Det har varit olika medarbetare med olika sätt att 

arbeta vilket lett till att hemtjänsttagarna inte varit helt nöjda, likaså har inte 

heller medarbetare i hemtjänsten varit nöjda med att hemtagningsteamet inte 

tagit ansvaret hela dygnet alla dagar i veckan. 

Samverkan har inte fungerat optimalt. 

Kommunala hälso- och sjukvården 

Ansvarar för hemtagningsteamet enligt nuvarande beslut.  

Teamet har helhetsansvar dagtid, måndag till fredag, övriga insatser 

resterande tider på dygnet beställs av hemtjänsten. Olika professioner 

samlades kring individen för att med ett rehabiliterande förhållningssätt 

arbeta för att stärka individens egen förmåga. En förutsättning för att ta del 

av teamets insatser är att det finns en rehab potential. 

Teamet erbjuder att bas-paket, lika för alla, till de som skrivs in i 

hemtagningsteamet. 

Teamet har inte varit aktivt på ett par år och nu finns möjlighet att utveckla 

arbetet med trygg hemgång inklusive ett rehabiliterande förhållningssätt 

genom att professionerna fokuserar på sina processer och utvecklar 
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samverkan med varandra utifrån individens behov. Samt att detta hålls ihop 

av den fasta omsorgskontakten. 

Biståndhandläggning 

Biståndshandläggarna arbetar med att bedöma behovet av insatser enligt 

SoL, de har ingenting med insatser enligt HSL att göra. Handläggarna 

arbetar med myndighetsutövning och gör beställningar till verkställigheten.  

Biståndshandläggarna ska arbeta med individens behov i centrum, vilket inte 

ett färdigt ”bas-paket” kan sägas vara då väldigt olika behov kan föreligga 

även för de som har rehab-potential och omfattas av hemtagningsteamets 

målgrupp/er. 

De behöver återkoppling från verkställigheten för att följa upp fattade beslut. 

 

Yrkande 

Göran Engström (C) yrkar bifall till beslutet. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Fast omsorgskontakt, Biträdande förvaltningschef, 2022-

04-12. 
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§ 53 Dnr 2022/00062  

Förtydligande hyreslägenheter Åbacken 

Omsorgsnämndens beslut 

Fastställa att Åbacken är ett ordinärt boende där omsorgsförvaltningen hyr 

lokaler. 

Ärendebeskrivning 

Det vi idag allmänt kallar för Åbacken ligger på Hagvägen i 

Morgårdshammar och är en hyresfastighet vilken ägs av Klara Bo.  

Fastigheten innehåller hyreslägenheter vilka hyrs ut på liknande villkor som 

andra hyreslägenheter i kommunen.  

Det finns en större lokalyta i fastigheten vilken omsorgsförvaltningen hyr.  

I denna lokal bedriver kommunens boendestöd verksamheten öppet hus.  

Medarbetarna i boendestödsgruppen utgår även från denna lokal när de 

börjar och slutar sina arbetspass. 

I olika dokument (bland annat verksamhetsberättelser från olika år för 

Åbackens boendestöd och i riktlinjer för boendestödet) benämns Åbacken på 

olika sätt, vilket leder till en otydlighet kring vad Åbacken egentligen är eller 

ska benämnas som. Det förekommer uttryck som att det fungerar som ett 

stödboende för de som bor där, men boendestödet har inget sådant uppdrag 

och det finns inte heller någon av de boende som är beviljade en sådan 

insats. 

Det är möjligt att man vid något tillfälle förväxlat benämningarna 

boendestöd och stödboende vilket har lett till att man kallat boendestödets 

arbete för stödboende. För tydlighetens skull behöver det därför klargöras 

vad som är fastighetens benämning samt vad boendestödet har för uppdrag i 

fastigheten. 

Lägenheterna i fastigheten är ordinärt boende för hyresgästerna. 

Omsorgsförvaltningen hyr lokaler i fastigheten och bedriver verksamhet i 

dessa samt att boendestödets medarbetar utgår härifrån.  
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§ 54 Dnr 2022/00015  

Delegationsbeslut 2022 

Omsorgsnämndens beslut 

Lägga delegationsärendena till handlingarna.        

Ärendebeskrivning 

Anställningar gjorda under mars 2022 inom omsorgsnämnden. 

Biståndsbeslut fattade inom SoL och LSS under mars 2022. 

 

 

      

 

 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11(18) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-11 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 55 Dnr 2022/00049  

Anmälningsärenden 2022 

Omsorgsnämndens beslut 

Föreslå nämnden att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Beslut från KS, dnr 2020/597, protokollsutdrag 2022-03-15 § 32, 

Äldreomsorgssatsning 2021. 

Beslut från KS, dnr. 2022/87, protokollsutdrag 2022-03-15 § 30 Tidplan för 

instruktion för nämndplan budget 2023, plan 2024-2025. 

Beslut från KS, dnr. 2022/88, protokollsutdrag 2022-03-15 § 29, 

Budgetförutsättningar och internpriser 2023. 

Beslut från KS, dnr. 2020/168, protokollsutdrag 2022-03-15 § 27 

Disponering av kommunstyrelsens förfogandemedel med anledning av 

coronapandemin. 

Synpunkt på verksamheten, anonym anmälan från IVO, dnr 2022/54, ärendet 

nedlagt av IVO, endast för information till omsorgen. 
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§ 56 Dnr 2022/00039  

Budgetuppföljning 2022 

Omsorgsnämndens beslut 

Godkänna budgetuppföljningen för april. 

Ärendebeskrivning 

Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse

Intäkter 12 493 13 264 771 37 479 41 479 4 000

Kostnader -83 128 -80 684 2 445 -249 385 -253 385 -4 000

Netto -70 635 -67 419 3 216 -211 906 -211 906 0

Ackumulerat period Helår

 

Uppföljning per verksamhet: 

Så här tidigt på året är det fortfarande svårt att veta om det ekonomiska 

utfallet kommer att hålla sig inom ram. Pandemin har belastat våra 

verksamheter hårt första kvartalet. Vi har äskat och beviljats extra stöd från 

KS för att klara pandemin. Vi har även ersatts av staten för höga 

sjuklönekostnader under första kvartalet.  

 

Totalt sett finns det inget i dagsläget som tyder på någon avvikelse i 

förhållande till budget, däremot har vi vissa avvikelser inom 

verksamheterna. 
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Belopp i  kkr

Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse

Politisk verksamhet 377 384 -8 1 130 1 130 0

Förvaltningsövergripgande verksamhet 2 644 3 421 -777 7 931 7 691 240

Äldreomsorg 41 472 40 664 807 124 415 123 605 810

Varav särskilt boende 19 944 20 794 -850 59 833 59 803 30

Varav korttids boende 2 200 2 334 -134 6 600 6 600 0

Varav hemtjänst 10 343 9 754 589 31 029 30 929 100

Övrigt ÄO 8 984 7 782 1 202 26 953 26 273 680

HSL & Rehab 7 005 6 093 912 21 015 21 015 0

LSS &Psykiatri 19 139 17 039 2 099 57 416 58 466 -1 050

Varav gruppbostad 8 464 8 313 151 25 393 25 293 100

Varav placeringar LSS 2 069 1 990 80 6 208 6 208 0

Varav placeringar psykiatri 251 375 -124 753 1 753 -1 000

Varav korrtidsboende/vistelse 783 475 308 2 350 2 200 150

Varav personlig assistans 2 594 1 724 870 7 782 8 482 -700

Övrigt LSS & psykiatri 4 977 4 163 814 14 930 14 530 400

Verksamhetens nettokostnad 70 636 67 603 3 033 211 906 211 906 0

Ackumulerat period Helår

 
 

Förvaltningsövergripande verksamhet: Prognosen pekar mot ett överskott 

på +240 tkr. Det orsakas av lägre kostnader än budgeterat inom 

administration och omsorgsresor. 

 

Äldreomsorgen och Hälso- och sjukvård: Prognosen visar på ett överskott 

på +810 tkr. Överskottet orsakas främst av lägre kostnader än budgeterat för 

köpta vårdplatser. Pandemin har orsakat väldigt höga sjuklönekostnader men 

där går staten in och ersätter en del av kostnaden under januari-mars. Den 

stora äldreomsorgssatsningen innebär även den en god förmåga att hålla 

budget. 2022 är statsbidraget för Äldreomsorgslyftet halverat i förhållande 

till 2021, vi har många anställda som läser via den satsningen och där 

kommer vi att sakna finansiering om det inte kan täckas av KS 

förfogandemedel. Inom HSL har vi inledningsvis under året en inhyrd 

sjuksköterska från bemanningsföretag som genererar höga kostnader, vidare 

ser kostnaderna för hjälpmedel ut att bli högre än budgeterat. 

Personalkostnaderna inom HSL och Rehab är lägre än budgeterat.  

 

I äldreomsorgssatsningen är det avsatt 7 mkr från KS förfogandemedel, 

vartefter det aviseras statsbidrag så ökar mängden statsbidrag som kan täcka 

mer än budgeterat av satsningen. En del av de avsatta 7 mkr behöver 

omfördelas till Äldreomsorgslyftet eftersom det är underfinansierat.  

 

LSS och psykiatri: Prognosen för LSS och psykiatri pekar mot ett 

underskott på – 1 050 tkr. Kostnaden för aktuella placeringar inom LSS ser 

ut att hålla budget. Men den prognosen kan komma att ändras med kort 

varsel och innebära att det uppstår överskott/underskott. Årets kostnader för 
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nya boendet Granholmen beräknas ge ett underskott. Tidigare antaganden 

när det gäller personalbehov håller inte utan det behöver finnas mer personal 

på dagtid mån-fre. Just nu kan man omföra resurser från andra verksamheter 

och det gör att vi ändå räknar med ett nollresultat. Övriga gruppbostäder 

visar på ett litet överskott så totalt räknar vi med + 100 tkr för våra 

gruppbostäder. Inom personlig assistans har vi höga kostnader och där 

räknar vi med ett underskott på -700 tkr vid årets slut. Vidare räknar vi med 

ett underskott på – 1 000 tkr för placeringar inom psykiatri. Korttidsvistelse 

visar ett överskott på +150 tkr. Övrigt inom LSS och psykiatri visar ett 

överskott på + 400 tkr. 

 

Vidtagna/Planerade åtgärder och effekter av dessa 

Vi lever fortfarande i skuggan av pandemin vilket innebär att det är svårt att 

uppskatta storleken på de extra personalkostnader som kan tillkomma under 

året. Vi har erhållit 2,2 miljoner från KS, vår uppskattning så här långt är att 

vi kan hålla budgeten för 2022. För närvarande vidtar vi inga övriga åtgärder 

för att hålla budget. Det råder ännu osäkerhet hur mycket statsbidrag vi 

kommer att erhålla/kan söka om innevarande år. Vi håller kontinuerlig 

uppsikt över bidrag som kan sökas och uppdaterar vår budget regelbundet 

varefter vi får fler besked. 

Beslutsunderlag 

Budgetprognos april 2022, förvaltningsekonom 2022-05-04.      
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§ 57 Dnr 2022/00061  

Budget 2023 samt plan 2024-2025 

Omsorgsnämndens beslut 

- Godkänna budget 2023 med tillägget kostnad för arbetsskor till personalen 

på 200 tkr. 

- Äska om en summa på 3 229 000. 

- Ge förvaltningsekonom i uppdrag att justera hyrorna med index. 

Ärendebeskrivning 

Ökade kostnader inom flera områden bland annat höjda hyror, ökade 

hjälpmedelskostnader, ökade kostnader för bilar på grund av högre 

bränslepriser och högre leasingkostnader, kostnaden för IT höjs samt för 

lokalvården.  

Kostnaden för Allégården är fortfarande osäker.  

Den fasta omsorgskontakten blir en ökad kostnad men detta ska täckas av 

statsbidrag (generella bidrag).  

Trygghetslarmen (på boendena) kommer bytas ut då de är gamla och ej går 

att reparera mer. Kommer bli stora kvalitetsvinster. Det nya systemet leasas.  

Inom LSS-placeringar sker ändringar men kostnaden är densamma. 

Kostnad för arbetsskor räknas med i budget. 

Budgeten kommer vara uppdaterad med aprils utfall till justering av 

protokollet.  

Beslutsunderlag 

Budget 2023, förvaltningsekonom, 2022-05-04. 

Uppdaterat underlag från förvaltningsekonom inför justering 2022-05-13.      
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§ 58 Dnr 2022/00046  

Uppdatering sjukskrivningstal inom omsorgen 

Omsorgsnämndens beslut 

Godkänna uppföljningen av sjukskrivningstalen för mars. 

Ärendebeskrivning 

Mer fokus på denna fråga på nästa nämnd, då Mia Rosendahl Nord, som 

arbetar som kvalificerat chefsstöd, kommer och redovisar hur hon arbetat 

med frågorna om riskorienterat arbetssätt samt heltidsresan.  

Under årets första del har sjukskrivningstalen fortsatt legat på en hög nivå på 

grund av pandemin. 

Hög vaccinationsgrad inom personalen, men det finns vissa som inte kan 

vaccinera sig och arbetsgivaren kan inte tvinga redan anställd personal att 

vaccinera sig om de inte vill. 

Enligt hygienreglerna kan omsorgspersonalen nu välja om man vill använda 

munskydd eller visir eller både och. 

Beslutsunderlag 

 Redovisning av sjukskrivningstal, HR-specialist, 2022-04-29.     
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§ 59 Dnr 2022/00060  

Återrapportering SAM (Systematiskt arbetsmiljöarbete) 

Omsorgsnämndens beslut 

Godkänna återrapporteringen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef får in redovisning från varje enhetschef och gör sedan en 

sammanställning av hur det ser ut i de olika verksamheterna. 

Arbetsmiljöverket kommer genomföra en granskning under de närmaste 

dagarna vilken är en uppföljning av förra årets granskning. 

 

Beslutsunderlag 

Rapport, årlig uppföljning SAM, omsorgen, förvaltningschef, 2022-04-14.    
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§ 60 Dnr 2022/00005  

Information från förvaltningen 

Omsorgsnämndens beslut 

Tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 

-Pandemiläget är lugnt inom verksamheterna. 

-Fortfarande vissa problem att få tag i personal. Sjuksköterskorna har fått ett 

avtal som ger dem 6 000 kr per flyttad arbetsvecka.  

Viktigt med prioritering av arbetsuppgifter.  

-Olyckliga uppgifter kom ut på SR (Sveriges radio) P4 idag, en 

missuppfattning gjorde att det verkade som att kommunen saknade 100 

vikarier inför sommaren då det egentligen menades hur många personer 

verksamheterna sammanlagt brukar ta in över sommaren. Idag saknas endast 

ett fåtal. 

-Välfärdsteknisk samordnare på 50 % är rekryterad., kommer fortsätta arbeta  

50% som tidigare på Granholmen (internrekrytering). 

Hälsofrämjare, 5 st kallade till intervjuer i slutet av veckan. 

Förvaltningssekreterare, rekrytering pågår. 

-Omsorgens värdegrund finns upptryckt på planscher som ska sättas upp i 

samtliga verksamheter. 

-Sjuksköterskorna behöver framöver delegera mer arbetsuppgifter till 

undersköterskorna.  Idag gör undersköterskor och vårdbiträden samma 

arbetsuppgifter, tanken är att ta mer vara på undersköterskornas kunskaper 

och ge dem mer kvalificerade arbetsuppgifter på delegation från 

sjuksköterskorna. 

-Vid årets löneförhandling tillämpades, för första gången, individuella löner 

inom kommunal. 

-Riskorienterat arbetssätt är uppstartat på Hedgården och Solgården, djupare 

rapport på nästa nämndsmöte. 

-Hemtjänstens nya organisation kommer redovisas mer under hösten. 

-Trygghetslarmen är utbytta för brukare med hemtjänst. 

-Avgångssamtal när medarbetare slutar. Detta gjordes tidigare av 

personalenheten men är nu nedlagt, eventuellt kan det utredas om man ska 

återuppta detta och vem som ska göra dem.          


