
 
 

VU 
 

PROTOKOLL 
 

2020-01-22 
 
 
 

 



 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

 
 
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(11) 

Sammanträdesdatum 
2020-01-22 

 
 

  
 
Plats och tid Tjädernhuset, sammanträdesrum Vargen, kl. 09.00 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista sida 2 

Övriga närvarande Ersättare 
Se närvarolista sida 2 
Tjänstemän 
Se närvarolista sida 2 
Övriga 
Se närvarolista sida 2 

Justerare  

Justeringens plats och tid Vintergatan 2, fredag den 24 januari 2020, kl. 10:15 
 
Underskrifter 
 Sekreterare  _________________________________  Paragrafer 1–8  
   Ingela Sätterström  

 Ordförande  _________________________________  
 

   Owe Ahlinder (C)  

 Justerare  _________________________________   
 

   Lars Eklund (V)   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Omsorgsnämndens verkställighetsutskott 

Sammanträdesdatum 2020-01-22 

Datum då anslaget sätts upp 2020-01-24 Datum då anslaget tas ned 2020-02-15  

Förvaringsplats för protokollet Omsorgsförvaltningen 
 

Underskrift  _________________________________  
 

   Ingela Sätterström  
 

 



 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(11) 

Sammanträdesdatum 
2020-01-22 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter 
 

Owe Ahlinder (C) ordförande  
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§ 1  

Fastställande av dagordning 
 
Sammanfattning 
Punkten om propå från hemtjänsten och information om taxor och avgifter 
utgår 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott fastställer dagordningen 
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§ 2 Dnr ON022-20   049 

Fördelning av schablonbeloppet för statlig 
assistansersättning 2020 enl. SFB 
 
Sammanfattning 
Regeringen fastställer varje år timbeloppet för statlig assistansersättning. 
Enligt budgetpropositionen 2020 blir beloppet 304,30 kr per timme dvs en 
höjning med 4,50 kr (1,5%). Förvaltningen föreslår att hela ökningen läggs 
på personal.  

Ersättningen till externa utförare för brukare utan SFB-beslut föreslås 
oförändrat till 91,5%.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 12 december 2019 
Skrivelse från SKL 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott beslutar om assistansersättningens 
fördelning för 2020 enligt följande 

Personal  284,10 kr/tim.  
Omkostnader  3,60 ” 
Utbildning  2,50 ” 
Adm o arbetsledning  14,00 ” 
SUMMA  304,30 kr/tim. 
 
Ersättning till extern utförare för brukare som inte har LASS-beslut fastställs 
till 91,5% av det, av regeringen, beslutade timbeloppet. Omräkning sker 
årligen. 
 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 3 Dnr ON034-19   040 

Ekonomisk rapport, årsredovisning 
 
Sammanfattning 
Ekonomisk rapport samt årsredovisning 2019 
Rapport för nuläget, arbetsmaterial 2019-01-01—2019-12-31 gällande utfall, 
budget och avvikelser. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig rapport vid sammanträdet 22 januari 2020 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av den ekonomiska 
rapporten som beskriver nuläget, - 24,5 miljoner för 2019. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 4  

Sysselsättning vid ekonomiskt bistånd 
 
Sammanfattning 
Enhetschef sysselsättning, AME och daglig verksamhet LSS, informerar.  
Under 2019 har det varit många extratjänster, de personerna har inte rätt till 
A-kassa. Det har lett till nystartsjobb, vilket medfört ett underskott för AME. 
Kartläggning av kompetens i personalgruppen har gjorts vilket gör att arbetat 
har kunnat planeras bättre idag. Verksamheten har en framtidsplanering. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 22 januari 2020 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av informationen och 
uppmärksammar omsorgsförvaltningen på att det givna utredningsuppdraget 
fullföljs, en återrapport till omsorgsnämnden den 13 maj 2020 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 5  

Rapport om hur förvaltningen säkerställer 
språkkunskaper vid anställning 
 
Sammanfattning 
Enhetschef vid bemanningen informerar om tillvägagångssätt i 
rekryteringsprocessen.  
Digitala ansökningar, som följs upp av gruppintervjuer. Tester på skriv och 
läs kunskap görs i intervjun. Hur kommunicerar personerna, ordförstående 
och bemötande. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information och overheadpresentation vid sammanträdet 22 januari 
2020 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av informationen. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 



 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
9(11) 

Sammanträdesdatum 
2020-01-22 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 6 Dnr ON028-20   040 

Granskning av kommunens ekonomiska styrning, 
KPMG 
 
Sammanfattning 
Revisorerna i Hedemora kommun genomfört en granskning avseende rutinerna 
kring kommunens ekonomiska styrning. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 
år 2019. 
Syftet med granskningen var att konstatera om kommunstyrelsen och 
nämnderna har ändamålsenliga rutiner för att säkerställa en tillräcklig styrning 
av ekonomi och effektivitet samt om uppföljnings- och prognosrutiner är 
tillräckliga. 
 

Beslutsunderlag 
Skrivelse kommunrevisionen 2 december 2019 
KPMG Granskning av ekonomisk styrning 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott föreslår omsorgsnämnden att 
uppdra till omsorgsförvaltningen att tillsammans med ekonomiavdelningen 
upprätta rutiner för ekonomisk styrning samt uppföljnings- och prognosrutiner 
tillsammans med yttrandet från omsorgsförvaltningen på revisorernas 
skrivelse att presentera vid omsorgsnämndens sammanträde den 12 februari 
2020  

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 7 Dnr ON410-19   006 

Ärendeuppföljning 
 
Sammanfattning 
Omsorgsförvaltningen informerar om resultat av uppdrag som politiken gett 
till förvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Ärendeuppföljning 13 januari 2020 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av 
ärendeuppföljningen med kompletterande revideringar 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 8  

Rapporter 
 
Sammanfattning 
 
Britt-Inger Remning (M) finns det rutiner för besökande vid sammanträdena. 

Skriverier om förändringar av omsorgsnämnden, vilken information har gått 
ut, ska omsorgsnämnden yttra sig gällande denna fråga.  

Frågan om politisk omorganisering av nämnderna tas upp på 
omsorgsnämnden 

Fältassistenter är anställda, det är klart 

Alla har flyttat från Bodavägen, inventarier är tömda och allt är klart. 

Emelie Forslund enhetschef för HSR går in och vikarierar viss tid som MAS 
under Fredrika Isacssons, ordinarie MAS, frånvaro 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av rapporter 
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