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Närvarolista 
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Kajsa-Lena Fagerström (S), ordförande 
Britt-Inger Remning (M), 1:e vice ordförande 
Lars Eklund (V) 
  

Tjänstgörande ersättare 
 

Christer Villborg (C) §§ 35–40, 42–45 
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§ 35  

Fastställande av dagordning 
 
Sammanfattning 
Genomgång av dagordning 

Extra ärende, information om arbetsmaterial gällande ansvarsfrihet 
 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott fastställer dagordningen 

  

 
 

 



 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
5(14) 

Sammanträdesdatum 
2020-05-27 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 36 Dnr ON107-20   040 

Ekonomisk prognos 
 
Sammanfattning 
Ekonomer presenterar ekonomisk prognos vid sammanträdet. 
Övertid och sjuklön för äldreomsorgen, gruppbostad SoL/LSS och HSR 
2020. Sjuklönekostnad har minskat inom dessa verksamheter. 
Övertidskostnader har ökat i HSR. 

Arbetsmaterial på besparingar visas. Förvaltningen arbetar med olika frågor. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 27 maj 2020 
Ekonomisk prognos 2020-01-01—2020-04-30 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av den ekonomiska 
prognosen och ser med oro på den ökade kostnadsutvecklingen.  

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott ger omsorgsförvaltningen i 
uppdrag att arbeta vidare med de 3 effektiviseringsförslagen 
försörjningsstöd, barn- och ungdomsenheten samt vuxna missbruk. 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott bifaller Britt-Inger Remnings (M) 
yrkande. 

Britt-Inger Remning (M) yrkar på att omsorgsförvaltningen får i uppdrag att 
se över riktlinjerna för försörjningsstöd. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 37  

Strategisk och ekonomisk planering 2021–2023 
omvärldsanalys 
 
Sammanfattning 
En strategisk och ekonomisk planering presenteras under sammanträdet. 
Vilka omständigheter kommer att påverka omsorgsnämndens budget. 
Ekonomiska ramen för personalkostnader. 
Riktlinjer, hur ser de ut, behov av strikta linjer i riktlinjerna. 
Ej lagbunden verksamhet, vilka effekter får det vid förändringar, 
besparingar. 
Konsekvensbeskrivningar ska göras. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens förvaltningschef informerar muntligt vid 
sammanträdet 27 maj 2020 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av informationen 
gällande strategisk och ekonomisk plan 2021–2023 och lämnar planen vidare 
till omsorgsnämnden. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 38 Dnr ON017-20   732 

Svar på motion, fast omsorgkontakt i hemtjänst 
 
Sammanfattning 
Sverigedemokraterna lämnade en motion den 8 september 2019 till 
Omsorgsförvaltningen gällande att införa en tjänst som fast omsorgskontakt i 
hemtjänsten. 
Omsorgsförvaltningen avser att fortsätta arbeta med befintlig 
kontaktpersonal och möjligheten till SIP skapar de förutsättningar som 
behövs inom hemtjänsten idag. 
 

Beslutsunderlag 
Sverigedemokraternas motion 8 september 2019 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse  

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av 
sverigedemokraternas motion och omsorgsförvaltningens yttrande och 
föreslår omsorgsnämnden föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 

Britt-Inger Remning (M) och Inga-Britt Johansson (KL) avstår från att delta 
i beslutet. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 39 Dnr ON062-20   026 

Ärende till arbetsmiljöverket gällande arbetsbelastning 
vid särskilt boende Granen 
 
Sammanfattning 
 
Utifrån en skrivelse gällande arbetsbelastningen på ett äldreboende i 
Långshyttan har Arbetsmiljöverket inkommit med vitesföreläggande. 
 
Yttrandet ska vara arbetsmiljöverket tillhanda senast 29 maj 2020. 

Beslutsunderlag 
Arbetsmiljöverkets beslut 31 mars 2020 
Omsorgsförvaltningens yttrande med bilagor 7 maj 2020 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 14 maj 2020 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott beslutar om återremiss av ärendet för 
att se över underlaget i svaret till arbetsmiljöverket samt att ansökan görs om 
förlängd utredningstid till extra omsorgsnämnd den 3 juni 2020. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
Omsorgsnämnden 
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§ 40 Dnr ON144-20   700 

Rapport och kartläggning, inflyttningar, ökat 
försörjningsstöd 
 
Sammanfattning 
Enhetschef, IFO, redovisar gällande den kartläggning som gjorts av 
inflyttningar och ökat försörjningsstöd. 
 
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av redovisningen 29 
april 2020 och ser att detta är en oacceptabel utveckling, 
omsorgsförvaltningen får i uppdrag att i dialog med hyresvärdar klargöra för 
kommunens ansvar gällande hyresgränser. Uppdrag att redovisa tillbaka till 
verkställighetsutskottet den 27 maj 2020. 

Beslutsunderlag 
Rapport och kartläggning 25 februari 2020 
Muntlig rapport vid sammanträdet 27 maj 2020 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av rapporten och 
emotser ytterligare information över vidtagna åtgärder,  
 
- uppkomna skulder efter inflyttning till Hedemora kommun 
- vräkningsförebyggande arbete 
- kontakter med överlämnande kommun  
- kontakt med hyresvärdar  
- ta fram riktlinjer för vräkningsförebyggande åtgärder 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott lämnar ärendet vidare till 
omsorgsnämnden för beslut. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 41  

Information om familjehemssekreterare, nuläget - 
personalsituation 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschef informerar vid sammanträdet om nuläget gällande 
familjehemssekreterare, sekretessärende. 
Förvaltningen har rekryterat en ny familjehemssekreterare som startar den 2 
augusti samt att en ytterligare rekrytering pågår.  
Just nu arbetar en konsult som familjehemssekreterare. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 27 maj 2020 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av informationen och 
ser med tillförsikt fram mot en förbättring då erforderlig kompetens finns på 
plats. 

 

Christer Villborg (C) meddelar jäv. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 42 Dnr ON268-20   730 

Gallringsbeslut avseende HSL-journal och personakt 
SoL/LSS 
 
Sammanfattning 
Ändring av hantering av journaler och personakter efter avslutad insats inom 
omsorgsförvaltningen i verksamhetssystem och pappersakt. 
 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 8 maj 2020 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott beslutar föreslå Omsorgsnämnden 
att ändra dokumenthanteringsplanens bevarade till gallras 10 år efter sista 
anteckning/avslut när det gäller HSL journaler och personakter inom 
äldreomsorg och LSS med hänsyn till de undantag som lagen kräver.  

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 



 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
12(14) 

Sammanträdesdatum 
2020-05-27 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 43 Dnr ON270-20   041 

Information om revisionsberättelse, ansvarsfrihet för 
omsorgsnämnden 
 
Sammanfattning 
Information från förvaltningschef om skrivelse gällande ansvarsfrihet för 
omsorgsnämnden. 

Handlingarna skickas ut till extra omsorgsnämnd den 3 juni 2020. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig information av förvaltningschef vid sammanträdet 27 maj 2020 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av informationen och 
lämnar ärendet vidare att tas upp på ett extrainkallat sammanträde för 
omsorgsnämnden 3 juni 2020. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 44  

Förvaltningen informerar 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschef informerar om nuläget i förvaltningen. 
Stabsmöten görs varje vecka gällande Corona. 
Hemtjänsten har höga sjuktal. 
Samverkan mellan Region och kommuner, primärvården ska testa 
personalen, de har sagt ifrån detta på grund av att kommunen har 
besöksförbud på äldreboendena.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 27 maj 2020 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av informationen 
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§ 45  

Rapporter 
 
Sammanfattning 
 
Vid nämndssammanträde 13 maj framställdes ett Initiativärende från Marit 
Andersson (SD), ett mail som skickades från SD till ordförande. Ordförande 
har inte mottagit mailet. 

Skrivelse från personal ställd till Viveka Morelius i mars avseende 
dagverksamhet och arbetsmiljö. Skrivelsen är diarieförd och lämnad till 
omsorgsförvaltningen. Tas upp på verkställighetsutskottet i juni. 
 
Viveka Morelius (S) påtalar att taxa för familjerådgivningen på hemsidan 
behöver aktualiseras.  

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av rapporter. 
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