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Susanne Berger (S), ordförande
Tom Andersson (S), via länk
Johan Skoog (S), ersättare för Kirsti Persson (S), via länk
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Christina Kaloinen (M), via länk
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Kerstin Kalin (C), via länk
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Margareta Rickmo Lindfors (SD), via länk

Övriga deltagande

Per-Ola Ahlström (SD), ersättare § 10-13, 15-21
Carina Johansson, förvaltningschef
Ann-Christine Magnusson, socialchef
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Mia Lindmark, förvaltningsekonom § 10-18, 20-21
Gunilla Westberg, utredare § 17-18
Veronica Bengts, handläggare § 15 och 19
Jenny Jensen, enhetschef § 16
Åsa Lantz, sekreterare
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Omsorgsstyrelsen

§ 10

Beslut om deltagande på distans

Beslut
- Ledamöterna Tom Andersson (S), Johan Skoog (S), Eva Blixt (S), Hans Danielsen (S),
Daniel Brogedahl (S), Jessica Gustavsson (S), Pia Aronsson (V), Maarit Hessling (M),
Rolf Rickmo (M), Christina Kaloinen (M), Lars-Åke Carlsson (C), Kerstin Kalin (C),
Margareta Lindgren (SD) och Margareta Rickmo Lindfors (SD) samt ersättare Per-Ola
Ahlström (SD) medges delta på dagens sammanträde på distans.
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§ 11

Sida 4

Rapport från verksamheten

Information med anledning av Covid-19
Förvaltningen informerar om situationen inom förvaltningen och samverkan med andra
aktörer med anledning av den pågående pandemin, Covid-19.
Information om God nära vård
Förvaltningen beskriver hur nuläget ser ut och hur arbetet fortskrider.
Verkställighetsbevakning 2020
Förvaltningen redovisar verkställigheten under 2020 av omsorgsstyrelsens beslut (dnr OS
2021-000009 009).
___
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Omsorgsstyrelsen

§ 12

Rapport från kontaktperson

Omsorgsstyrelsens arbetsutskott rapporterar från det digitala verksamhetsbesöket med
hemtjänsten i Horndal.
___
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§ 13

Årsredovisning och bokslut 2020

OS 2021-000023 041
Omsorgsstyrelsens årsredovisning och bokslut för 2020 med verksamhetsberättelser och
målredovisning föredras.
Resultatet visar underskott för socialtjänsten med 845 000 kr och underskott för vård och
omsorg med 3 657 000 kr. Med den buffert som fanns under perioden på 10 231 000 kr var
det ackumulerade överskottet 5 729 000 kr.
Beredning
- Årsredovisning 2020 omsorgsstyrelsen.
Beslut
- Årsredovisningen och bokslut 2020 läggs till handlingarna.
___
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Omsorgsstyrelsen

§ 14

Föreningsbidrag 2021

OS 2020-000077 705
Sammanställning av ansökningar om och förslag till fördelning av föreningsbidrag för 2021
föredras.
Beredning
- Sammanställningen Inkomna ansökningar för 2021.
Lars-Åke Carlsson (C) deltar inte i beredning och beslut med anledning av jäv.

Beslut
- Föreningsbidrag för 2021 beviljas enligt följande:
* PRO Grytnäs
* SPF Seniorerna Avesta
* PRO Avesta
* PRO Avesta Finska
* PRO Folkärna-Krylbo
* Avesta RPG
* PRO By-Horndal
* Avesta Reumatikerförening
* Studieförbundet vuxenskolan
* Osteoporosföreningen Dalarna
* BRIS region Mitt
*Avesta Kvinnojour
*Moa tjejjouren Avesta
* IFA till Bildning
* AA avser hyra inkl. el och städ

65 620
63 600
69 000
25 000
68 500
18 000
42 388
4 000
30 000
1 000
46 430
160 000
80 000
40 000
6 000
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§ 15
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Tillsyn 2020 och tillsynsplan 2021 enligt alkoholoch tobakslagen

OS 2021-000010 709
Rapport 15 januari 2021 över tillsyn 2020 och förslag till tillsynsplan för 2021 enligt alkoholoch tobakslagen föredras.
Tillsynen har bestått av yttre, förebyggande och inre tillsyn. Rapporten innehåller också
nyckeltal och aktiviteter för 2021.
Beredning
- Förvaltningens rapport 15 januari 2021 med tillhörande bilagor.
- Omsorgsstyrelsens arbetsutskott 2 februari 2021.
Beslut
- Tillsynsrapporten läggs till handlingarna.
- Tillsynsplan för 2021 fastställs enligt förslag.
- Tillsynsrapporten och tillsynsplanen delges Kommunfullmäktige.
___
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§ 16

Revidering av riktlinjer avseende
försörjningsstöd och livsföring i övrigt

OS 2021-000011 754
Syftet med riktlinjerna avseende försörjningsstöd och livsföring i övrigt för
försörjningsstödsenheten är att ge en ökad rättssäkerhet och en sådan lika bedömning som
möjligt, oavsett tjänsteman som prövar rätten till bistånd. Dessa riktlinjer är ett, av många
verktyg, som ger socialsekreterarna vägledning i bedömning av rätten till bistånd. Riktlinjerna är
tillsammans med de lagar som styr verksamheten, Socialstyrelsens allmänna råd och handböcker
samt prejudicerande domar vägledande vid beslut om ekonomiskt bistånd. Då samhällsbilden och
rättspraxis kontinuerligt förändras är det därför viktigt att årligen se över och eventuellt revidera
riktlinjerna för att bibehålla riktlinjernas syfte. Riktlinjerna utgår från Socialstyrelsens handbok
om ekonomiskt bistånd och innehåller mer specifika bedömningar som gäller i Avesta kommun.
I revideringen 2020 har nedan följande nämnvärda tillägg/förändringar gjorts i riktlinjerna.
I riktlinjerna har ett antal förtydligande av handläggningen gjorts av områden som bedöms i
samma linje som tidigare riktlinjer. Dessa områden är kostnader för umgängesbarn,
bedömning avseende bostadsrätt eller villa, inneboendekontrakt, vuxet kvarboende vuxna
barns boendekostnader, egenavgift vid stöd- eller omvårdnadsboende samt hemutrustning.
I riktlinjerna har bedömningen avseende en del områden skärpts eller förändrats utifrån
rättspraxis. När det gäller föräldralediga har det i riktlinjerna skärpts avseende bedömning av
rätten till föräldraledighet när barnet passerat ett års ålder och beretts plats på förskola.
Förändringar i riktlinjerna avseende boendekostnader har gjorts i linje med rättspraxis där
bedömning av högsta godtagbara boendekostnad utgår från Försäkringskassans föreskrifter.
Vidare har även bedömning avseende vuxna studerande 20 – 21 år som går på gymnasiet
gjorts att de kan och ska tillgodose sina behov genom studiemedel då ekonomiskt bistånd
endast ska utgå om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.
I övrigt har hela riktlinjens innehåll och alla områden granskats. Revideringarna påvisas i bilaga
enligt följande. Svart text är i princip oförändrad sedan föregående revidering,
tillägg/ändringar med blå text är av mindre karaktär, röd text innebär mer betydande
förändring/förtydligande. Svart kursiverad text är tidigare lydelse av ett stycke som kommer
att ersättas av efterföljande text.
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Beredning
- Förvaltningens skrivelse 17 augusti 2020 tillsammans med tillhörande riktlinje.
- Omsorgsstyrelsens arbetsutskott 2 februari 2021.
Beslut
- Revidering av riktlinjer avseende försörjningsstöd och livsföring i övrigt för
försörjningsstödsenheten godtas.
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Tanja Öijar Danielssons och Maria Nilssons
medborgarförslag om att främja hälsan hos
målgruppen intellektuellt funktionsnedsatta
inom Lärvux, Avesta (Förslag 2)

OS 2020-000087 912
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat ett medborgarförslag från Tanja Öijar
Danielsson och Maria Nilsson om att alla inom målgruppen intellektuellt funktionsnedsatta
här i Avesta ska få gratis eltandborste av kommunen (förslag 2 i medborgarförslaget).
Ärendet
Tanja Öijar Danielsson och Maria Nilsson anför att många inom målgruppen har svårt med
tandhygien och också får dålig tandhälsa på grund av till exempel ärftlighet eller mediciner.
Det blir ett problem för den enskilde men medför också stora kostnader för samhället
eftersom tandvård är dyrt och det ofta innebär specialisttandvård och till exempel. anestesi.
Även om kostnaden belastar regionen menar de att det finns fördelar om kommunen bekostar
eltandborste då de är dyra och alla inte prioriterar inköp även om det vore bra.
Svårigheter att sköta sin tandhygien med dålig tandhälsa som följd är ett problem för den som
drabbas liksom det kan medföra kostnader för samhället. Att förebygga skador på tänderna är
därför viktigt. Tandvård är regionens ansvar och under vissa förutsättningar ger
Tandvårdslagen, (1985:125) 8a §, rätt till uppsökande tandhälsobedömning och nödvändig
tandvård.
Rätt till sådan hjälp har den som:
•
•

omfattas av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser och
 omfattas av en kommuns ansvar för hälso- och sjukvård enligt 12 kap. 1 §
hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och
 får hemsjukvård eller
 är bosatta i egen bostad och har motsvarande behov av vård eller
omsorg.
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Uppsökande tandhälsobedömning
Uppsökande tandhälsobedömning är en munhälsobedömning som görs i hemmet. Den görs
av tandhygienist eller tandläkare och ger svar på om tandvård behövs och/eller om tänderna
behöver skötas bättre. Om skötseln behöver förbättras ges råd om på vilket sätt det bör ske.
En sådan undersökning kostar ingenting. Det är biståndshandläggaren som bedömer behovet
av uppsökande tandhälsobedömning.

Nödvändig tandvård
Nödvändig tandvård innebär att kostnaden för tandvård ingår i högkostnadsskyddet.
Nödvändig tandvård beslutas av regionen efter ansökan av t ex distriktsjuksköterska,
biståndshandläggare eller annan som bedömer att det finns behov.
Vissa sjukdomar, till exempel cerebral pares eller psykisk sjukdom kan ge rätt till
tandvårdsstöd, dvs att kostnaden för tandvård ingår i högkostnadsskyddet. Det räcker dock
inte med diagnosen utan funktionsnedsättningen som gör det svårt att sköta tänderna måste
bedömas. Regionen beslutar med läkarintyg som underlag.
Bedömning
Eltandborstar rekommenderas ofta av tandläkare men det är inte typen av tandborste som är
avgörande för tandhälsan, det är att sköta sin munhygien. Tandvård är regionens ansvar och
de har ansvar att erbjuda insatser för att stödja målgruppen till en god tandhälsa. Utifrån den
lagstiftning som finns säkerställs att de grupper som inte själva kan sköta sin tandhälsa får det
stöd som behövs.
Det är många i samhället, tillhörande olika grupper, som av olika anledningar inte förmår
sköta sina tänder varför det inte heller är förenligt med kommunallagens
likabehandlingsprincip att erbjuda gratis eltandborstar till endast en grupp kommuninvånare.
En kommun ska inte heller ta över en annan huvudmans ansvar.
Omsorgsförvaltningens bedömning är därför att medborgarförslaget om gratis eltandborstar
till personer med intellektuell funktionsnedsättning ska avslås.
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Beredning
- Förvaltningens skrivelse 14 januari 2021.
- Omsorgsstyrelsens arbetsutskott 2 februari 2021.
Förslag till Kommunfullmäktige
- Medborgarförslaget avseende förslag 2 avstyrks.
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§ 18

Checklista för kontaktpolitiker i
omsorgsstyrelsen vid verksamhetsbesök

OS 2021-000003 700
Vid omsorgsstyrelsens möte den 19 januari 2021, § 6, fick förvaltningen i uppdrag att ta fram
en checklista för kontakpolitikerbesök i verksamheten. Förvaltningen presenterar checklistan.
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Horndals Livs – Försäljning av tobaksvaror

XX ansöker om tillstånd att tillsvidare sälja tobaksvaror vid Horndals Livs på Stora vägen 32 i
Horndal, Avesta.
Beredning
- Förvaltningens utredning 25 januari 2021.
Beslut
- Avslå ansökan om försäljningstillstånd för detaljhandel med tobaksvaror vid
försäljningsstället Horndals Livs, Stora vägen 32 i Horndal, enligt 5 kap. 2 § lag (2018:2088)
om tobak och liknande produkter (LTLP).
Besvärshänvisning
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Anmälan om delegationsbeslut

Arbetsutskottets protokoll 2021-02-02
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Delgivningar

Avsändare

Innehåll

Omsorgsstyrelsen

Kvartalsrapport per 31 december 2020 till Inspektionen för
vård och omsorg över ett gynnande beslut om bistånd enligt 4
kap, 1 § SoL inom socialtjänsten som inte verkställts inom tre
månader efter beslutsdatum eller verkställigheten avbrutits och
inte återupptagits inom tre månader.

Omsorgsstyrelsen

Kvartalsrapport per 31 december 2020 till Inspektionen för
vård och omsorg över noll gynnande beslut om bistånd enligt 4
kap, 1 § SoL inom vård och omsorg och ett beslut LSS som inte
verkställts inom tre månader efter beslutsdatum eller
verkställigheten avbrutits och inte återupptagits inom tre månader.

Inspektionen för vård
och Omsorg (IVO)

Beslut om att IVO avslutar ärendet gällande tillsyn av
förutsättningar för att ge medicinsk vård och behandling till
personer med covid-19 som bor på särskilda boenden för
för äldre i Avesta kommun (Dnr 3.5.1-21301/2020-7)
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