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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter 
 

Owe Ahlinder (C), ordförande 
Kajsa-Lena Fagerström (S), 1:e vice ordf.  
Lars Westlund (S) 
Viveka Morelius (S) 
Christer Villborg (C) 
Lars Eklund (V) 
Britt-Inger Remning (M), 2:e vice ordf.  
Anna Eling (L)  
  

Tjänstgörande ersättare Christina Karlsdotter (M) 
Marit Andersson (SD) §§18-26  
Inger Hjort (S)  §§28-32  
 

Ersättare 
 

Torgny Karlsson (S) §§18-21 
Susanne Berglin (S) 
Linnéa Axfeldt (C) §§18-27 
Ida Kortesmäki (C) §§18-27 
Inga-Britt Johansson (KL) §§18-27 
Joakim Svedlund (KL) 
Solweig Lundin (KL) §§18-19 
  

Tjänstepersoner Agneta Ivåker, förvaltningschef  
Mariah Enochsson Pålebo, enhetschef §19 
Anita Mikkonen, ekonom §22 
Eva Back, ekonom §22 
Lisa Hedin, nämndsekreterare  
Jaana Karlsson, nämndsekreterare  
  

Övriga Lennart Mångs (M) §§22-23 
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§ 18  

Fastställande av dagordning  
 
Sammanfattning 
Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande 
Tillägg: 

Ä 17 Rapport om personalärendet tillkom. 

Utgick: 

Ä 15 Delgivning av beslut fattade på delegation från omsorgsnämnden. 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden fastställer dagordningen  
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§ 19  

Information tema barn- och unga och TRIO 
 
Sammanfattning 
TRIO för samverkan ska tillsammans kontinuerligt koordinera ordinarie 
verksamheter och gemensamma utvecklingsprojekt. 
TRIO för samverkan ska bestå av operativa chefer för 
bildningsförvaltningens elevhälsa, omsorgsförvaltningens barn och 
ungdomssektion och kommunenens primärvården - mödra- och 
barnhälsovård, samtalsmottagning och ungdomsmottagning i Hedemora. 
 
Enhetschefen för barn- och ungdomsenheten är inbjuden att informera. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott den 20 februari 2019 § 16. 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 
 
Protokollsanteckning 
Anna Eling (L) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
”Det behövs förstärkning i  budgeten för att kunna öka resurserna för 
socialtjänsten.” 
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§ 22 Dnr ON34-19  040 

Ekonomi 
 
Sammanfattning 
Ekonomerna Anita Mikkonen och Eva Back är inbjudna att informera om 
förvaltningens ekonomi. 
 
Förvaltningschefen presenterade besparingsåtgärder. 

Beslutsunderlag 
Avrapportering besparingsåtgärder den 4 mars 2019. 

Omsorgsnämndens beslut  
1. Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 

2. Uppdrag till omsorgsförvaltningen att de kontinuerligt presenterar till 
omsorgsnämnden åtgärdsförslag för balans relaterade till den 
ekonomiska uppföljningen. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen. 
Ekonomiavdelningen 
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§ 23 Dnr ON032-19  023 

Hållbart medarbetarengagemang, HME 
 
Sammanfattning 
Hållbart medarbetarengagemang, HME. 
Enkäten har skickats ut till omsorgsförvaltningen, svarstiden har varit under 
tiden 22 november 2018 –16 januari 2019, enkäten har skickats ut till 683 
stycken och 366 stycken svar har inkommit. 

Förvaltningschefen redovisade resultatet på enkäten. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning av enkäten den 19 februari 2019. 
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott den 20 februari 2019. 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av enkätens redovisning av Hållbart 
medarbetarengagemang, HME. 
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§ 24  DnrON012-19  720
  

Gussarvsgården äldreboende + 65 
 
Sammanfattning 
Ta ställning till Hedemora Bostäders erbjudande om gemensamhets lokaler i 
samband med äldreboende + 65. 

Beslutsunderlag 
Hedemora Bostäders tillägg till hyresavtal Gussarvsgården version 2 den 8 
januari 2019. 
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott den 20 februari 2019 § 17. 
Omsorgsförvaltningens preciserade avsiktsförklaring den 5 mars 2019. 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden godkänner preciserade avsiktsförklaring/hyresavtal efter 
en redaktionell ändring från Trygghetsboende till Seniorboende. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
Hedemora Bostäder 
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§ 25 Dnr ON030-19  003 

Internkontrollplanen 2019 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har tillsynsansvar över samtliga nämnder när det gäller 
den interna kontrollen. Nämnderna ansvarar för att ta fram en intern 
kontrollplan som gäller för innevarande år samt följa upp föregående års 
kontrollplan. Den interna kontrollen syftar till att säkerställa: 

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera. 

Beslutsunderlag 
Uppföljning internkontrollplan 2018. 
Förslag på interkontrollplan 2019 den 19 mars 2019. 
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott den 20 februari 2019. 

Omsorgsnämndens beslut  
1. Återremittera till omsorgsförvaltningen uppföljningen för 

interkontrollplanen 2018 för att redigera statusen. 

2. Anta internkontrollplanen för 2019. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 26 Dnr ON033-19  049 

Val till styrelsen för stiftelsen Maggie Anderssons 
ungdomsfond. 
 
Sammanfattning 
Omsorgsnämnden ska för varje ny mandatperiod utse tre ledamöter och tre 
ersättare till styrelsen för Maggie Anderssons ungdomsfond.  

Två ledamöter och två ersättare ska utses från majoriteten och en ledamot 
och en ersättare ska utses från oppositionen. 

Omsorgsnämndens beslut 
1. Ledamöter: 

1. Kajsa-Lena Fagerström (S) 

2. Christer Villborg (C) 

3. Joakim Svedlund (KL) 

2. Ersättare: 

1. Inger Hjort (S) 

2. Lars Eklund (V) 

3. Anna Eling (L) 

3. Samtliga val gäller för tiden fram till och med 2022-12-31. 

  

Utdrag till 
Kommunstyrelsen 
Svenska Kyrkan, Hedemora församling 
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§ 27 Dnr ON021-19  700 

Val av kontaktpolitiker för omsorgsnämndens 
verksamhetsområden 2019—2022  
 
Sammanfattning 
Omsorgsnämnden ska för varje ny mandatperiod utse kontaktpolitiker för 
omsorgsnämndens verksamhetsområde 2019—2022. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens kontaktpolitiker förteckning den 30 januari 2019. 
Omsorgsnämnden den 6 februari 2019.  

Omsorgsnämndens beslut  
1. Omsorgsnämnden har tillsatt de vakanta verksamhetsområdena. 
2. Omsorgsnämnden har lagt till verksamhetsområde Budget- och 

skuldrådgivning. 
3. Omsorgsnämnden fastställer den uppdaterade förteckningen över 

kontaktpolitiker. 
  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
De valda 

 

 

 

 

 

 

 

Mötet ajourneras mellan kl 12.10—13.10 
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§ 28 Dnr ON 180-18 049 

Rekommendation till kommuner om gemensam 
finansiering av ett mer samlat system för 
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter 
 
Sammanfattning 
Den 14 december 2018 beslutade styrelsen för Sveriges Kommuner och 
Landsting att rekommendera kommunerna för gemensamt, till SKL, 
finansiera viktiga förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom 
områdena uppföljning och nationell samordning till en kostnad av maximalt 
19,5 mkr, vilket innebär ca 1,95 kronor/invånare i kommunen. 
Finansieringen gäller för fyra år (2020-2024) att kostnaden fördelas per 
kommun utifrån beräkningsmodellen för SKL:s medlemsavgift. Sveriges 
Kommuner och Landstings (SKL) kongress har beslutat att förbundet ska 
stödja medlemmarna i arbetet för en jämlik, jämställd och evidensbaserad 
socialtjänst. Kommunerna har under senare år, i högre grad än tidigare, 
börjat samverka i frågor kring kunskapsutvecklingen och 
kunskapsstyrningen inom socialtjänstens område. Genom att gemensamt 
utveckla och etablera ett långsiktigt och hållbart stöd för kunskapsstyrningen 
på olika nivåer i system skapas förutsättningar för att kunna tillhandahålla en 
mer jämlik, jämställda och evidensbaserad socialtjänst av hög kvalitet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse omsorgsförvaltningen den 16 januari 2019.  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott den 23 januari 2019 § 5. 
Omsorgsnämnden den 6 februari 2019 § 16. 

Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämndens ställer sig bakom att till SKL, finansiera viktiga 
förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena uppföljning och 
nationell samordning till en kostnad av maximalt 19,5 mkr, vilket innebär ca 
1,95 kronor/invånare i kommunen. Finansieringen gäller för fyra år (2020-
2023). 
  

Utdrag till 
Sveriges Kommuner och Landsting. 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 29 Dnr ON029-19  023 

Svar på anmälan av motion om att inför varje 
anställning inom hemtjänsten kräva utdrag ur 
brottsregistret 
 
Sammanfattning 
Det har inkommit en motion från Gunilla Brandt Jonsson (SD), som föreslår 
att sökande ska lämna ett utdrag ur belastningsregistret vid alla 
nyanställningar inom hemtjänsten.  

Beslutsunderlag 
Motion från Gunilla Brandt-Jonsson (SD) den 3 december 2018. 
Kommunfullmäktige den 11 december 2018. 
Tjänsteskrivelse personalavdelning den 8 januari 2019. 
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott den 20 februari 2019. 

Förslag till kommunfullmäktige 
Motionen avslås. 

  

Utdrag till 
Kommunfullmäktige 
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§ 30  

Delgivningar 
 
Följande delgivning presenteras: 

a) Förvaltningsrätten i Falun, Dom, 2018-11-19, Mål nr 3714-18, 
ekonomiskt bistånd, avslår.  

b) Förvaltningsrätten i Falun, Dom, 2018-11-29, Mål nr 2494-18, 
ekonomiskt bistånd, avslår.  

c) Förvaltningsrätten i Falun, Dom, 2018-12-05, Mål nr 4311-18, 
ekonomiskt bistånd, avslår.  

d) Förvaltningsrätten i Falun, Dom, 2019-01-08, Mål nr 4664-18, 
ekonomiskt bistånd, avslår.  

e) Förvaltningsrätten i Falun, Dom, 2019-01-14, Mål nr 3966-18, 
ekonomiskt bistånd, avslår.  

f) Förvaltningsrätten i Falun, Dom, 2018-01-22, Mål nr 5270-18, 
ekonomiskt bistånd, avslår.  

g) Förvaltningsrätten i Falun, Dom, 2018-10-31, Mål nr 2520-18, 
ekonomiskt bistånd, avslår.  

h) ON139-18  705 Beslut från Inspektion för vård och omsorg gällande 
användning av tillståndspliktig konsultverksamhet. 

i) ON116-18  778 Beslut från Inspektion för vård och omsorg gällande 
tillsyn av individ- och familjeomsorgen. 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av delgivningen. 
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§ 31  

Rapport om personalärendet. 
 
Sammanfattning 
Personalchefen är inbjuden och informerar om personalärendet som togs upp 
på omsorgsnämndens sammanträde den 6 februari 2019. 
 
Personalchefen hade förhinder att närvara på sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse om kostnader för kommunen, ON192-17  023 

Omsorgsnämndens beslut  
Uppdrag till omsorgsförvaltningen att skriftligen bjuda in personalchef och 
kommundirektör till nästa sammanträde den 3 april 2019. 
  

Utdrag till 
Personalchef 
Kommundirektör 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 32  

Rapporter 
1. Ordförande rapporterade om mail som har skickats angående 

nedläggning av Bodavägen och informerade om tjänsteskrivelsen 
LSS verksamheten i Hedemora 2013—2020, Rutin för avveckling av 
enhet och Informationsmöte avveckling Bodavägens gruppbostaden 
den 8 januari 2019. 

2. Förvaltningschefen rapporterade om eventuella omflyttningar i 
befintliga lokaler för bästa behov för personal och boenden. 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av rapporterna. 
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