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§ 62   

Fastställande av dagordning  

 
Sammanfattning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande 

Utgick 

Ä 3 Tema försörjningsstöd 

Ä 7 För kännedom till enhetschef och nämnd 

Ä 11 Från extratjänst till nystartsjobb/lönebidragsanställning 

Ä 16 Rapporter - statistik 

 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden fastställer dagordningen  
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§ 63 Dnr ON034-19  040 
        ON157-19  041 

Ekonomi 

 
Sammanfattning 

Avdelningscheferna redovisade ”ytterligare besparingsförslag 2019” 

prissatta åtgärder och konsekvensbeskrivningar. 

 

Utifrån omsorgsförvaltningens ytterligare besparingsförslag har 

omsorgsnämnden förslag till förändringar till ytterligare besparingsförslag. 

 

Ekonomen redovisade förslaget på investeringsplanen för 2020 och gav 

förslag på extra sammanträden för budgetarbetet. 

Verkställighetsutskott 28 augusti, 11 september och 25 september och 

omsorgsnämnd den 9 oktober 2019. 

Beslutsunderlag 

Uppföljning och prognos per 30 april 2019 den 16 maj 2019 

Kommunstyrelsen § 16/19 beslut om siffersatta åtgärder till 

kommunfullmäktige den 7 maj 2019 

Besparingsförslagslista den 22 maj 2019 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott den 22 maj 2019 § 41 

Ytterligare besparingsförslagslista den 27 maj 2019 

Investeringsplan 2020 den 4 juni 2019 

Ytterligare besparingsförslagslista den 5 juni 2019 

Yrkande 

Britt-Inger Remning (M) yrkar att omsorgsförvaltningen får i uppdrag att 

titta på olika utarbetade program och metoder för att alltid kräva 

motprestation för personer som uppbär försörjningsstöd. 

Kravet gäller för personer upp till allmän pensionsålder och som står till 

arbetsmarknadens förfogande. Motprestationen ska vara på minst 50 procent 

av heltid. 

 

Omsorgsnämndens beslut  

1. Omsorgsnämnden har tagit del av redovisningen. 

 

 

Forts. § 63 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(18) 

Sammanträdesdatum 

2019-06-05 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 63 

2. Omsorgsförvaltningen ”ytterligare besparingsförslag 2019” med 

förändringarna antas. 

3. a) Uppdrag till omsorgsförvaltningen att utreda organisationen för 

effektivisering av kortis 

b) Uppdrag till omsorgsförvaltningen att utreda effektivisering av 

bemanningen 

c) Uppdrag till omsorgsförvaltningen att utreda Minimaxi och AME 

med kringverksamheter med utgångspunkt från Minimaxi för ökad 

effektivisering 

d) Uppdrag till omsorgsförvaltningen att besparingen på nattpatrullen 

görs som ett försök under sex månader och utvärderas därefter. 

4. Förslaget på investeringsplanen 2020 om 2 420 miljoner antas. 

5. Förslag på extra sammanträden för budgetarbetet, 

verkställighetsutskott den 28 augusti, 11 september, 

25 september och omsorgsnämnd den 9 oktober 2019 antas. 

6. Ordförande ställer proposition på tilläggsyrkandet från Britt-Inger 

Remning (M), ordförande frågar nämnden om yrkandet ska bifallas 

eller avslås, ordförande finner att yrkandet bifalles. 

 
Jäv 

Lars Eklund (V), Gunilla Brandt-Jonsson (SD), Christer Villborg (C) och 

Inga-Britt Johansson (KL) anmäler jäv under redovisningen av den 

ytterligare besparingsförslagslistan. 

  

Utdrag till 

Omsorgsförvaltningen 

Ekonomienheten 

Kommunfullmäktige 

 

 

 

Mötet ajournerades kl 10.20-10.45 
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§ 67 Dnr ON149-19  706 

Avgift för boendestöd, boende inom socialpsykiatri 

 
Sammanfattning 
Stöd och hjälp inom boendestöd och särskilt boende inom socialpsykiatri  

enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL) är i dag avgiftsfria inom Hedemora  

kommun. Många kommuner har i dag en avgift motsvarande den taxa som  

gäller för äldreomsorg i respektive kommun. I en del kommuner kan  

avgiftsbefrielse medges på grund av särskilda omständigheter även i fall då  

brukaren har betalningsförmåga. Personer som på grund av funktionsnedsättning 

har stora behov av stöd och hjälp och som säger nej till dessa insatser om en avgift 

tas ut kan få avgiftsbefrielse om det innebar stor risk för ett allvarligt försämrat 

tillstånd om insatsen uteblir.  

Socialstyrelsen och SKL saknar i dag rekommendationer kring avgifter för  

ovan nämnda bistånd.  

I dag är det ca 80 personer i Hedemora kommun som är beviljad insatsen  

boendestöd enligt SoL. Boende inom Socialpsykiatri finns på Björkgården  

och Tallgatan med plats för 6 respektive 4 personer, samt 3 st. tillhörande  

satellitlägenheter.  

Förvaltningen har gjort fiktiva beräkningar för att få fram underlag till ett  

avgiftsutrymme. Inkomsterna i beräkningen består av garantipension och  

bostadstillägg, eller sjukersättning och bostadsbidrag. Utifrån ovanstående  

inkomster kan en person betala en avgift om 604 kr respektive 949 kr per  

månad för stöd och hjälp.  

Förvaltningen föreslår omsorgsnämnden att besluta om avgifter för stöd och  

hjälp inom särskilt boende socialpsykiatri samt för boendestöd enligt 8 kap. SoL, 

enligt äldreomsorgens avgifter. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse biståndsenheten den 13 maj 2019 

Omsorgsnämndens myndighetsutskott den 21 maj 2019 § 122 

Omsorgsnämndens beslut 

Ärendet bordläggs till nästa sammanträde den 3 juli 2019. 
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§ 68 Dnr ON114-19  023 

Förslag på yttrande på motion gällande begäran om 
utdrag ur belastningsregistret vid anställningar inom 
äldreomsorg och omsorgen för personer med 
funktionsvariation 

 
Sammanfattning 

Sverigedemokraterna Gunilla Brandt Jonsson och Marit Andersson föreslår i en 

motion att det vid nyanställning inom kommunala äldreomsorgen begärs att 

sökande medtar utdrag ur polisens belastningsregister. Föreslår även att det vid 

nyanställning inom omsorgen för personer med funktionsvariation i 

gruppbostäder samt personlig assistans införs begäran att den sökande medtar 

utdrag ur polisens belastningsregister. 

Beslutsunderlag 

Motion gällande begäran om utdrag ur belastningsregistret vid anställningar 

inom äldreomsorg och omsorgen för personer med funktionsvariation den 1 

april 2019 

Kommunfullmäktige den 16 april 2019 § 71 

Tjänsteskrivelse förslag på yttrande på motion den 3 maj 2019 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott den 22 maj 2019 § 42 

Förslag till kommunfullmäktige  

Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen utifrån 

ovanstående beskrivning av lagar och författningar. 

Reservation 

Gunilla Brandt-Jonsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

  

Utdrag till 

Kommunfullmäktige 
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§ 69 Dnr ON127-19  209 

Kylanläggningar på kommunens äldreboenden 

 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 21 augusti 2018 yrkade 

kommunstyrelsens ordförande utifrån att sommaren 2018 har varit extra ordinärt 

varm. Värmen har varit påtaglig och kylmöjligheterna på kommunens 

äldreboenden har varit väldigt begränsad.  

Kommunstyrelsens ordförande yrkar att omsorgsnämnden får i uppdrag att 

inventera och presentera en plan senast den 1 mars 2019 till kommunstyrelsens 

arbetsutskott hur åtgärderna ska genomföras. Detta för att man ska ha möjlighet 

att påbörja omställningen redan 2019 så att åtgärderna hinner genomföras. 

Åtgärderna ska vara slutförda senast 2022. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande den 15 augusti 2018 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 augusti 2018 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott den 22 maj 2019 § 43 

Omsorgsnämndens beslut  

1. På grund av den ekonomiska situationen för omsorgsnämnden ser 

nämnden inga möjligheter att uppfylla den, från kommunstyrelsens 

ordförande, efterfrågade planen för investeringarna gällande kyla på 

våra äldreboenden. 

2. Omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att investering i kyla på 

Norden, sker omgående i samband med ventilationsbyte med början 

2019, enligt omsorgsnämndens inventering och Hedemorabostäder 

AB presenterade tidplan och kalkyl. 

3. Omsorgsnämnden föreslår att övriga investeringar, på 

Munkbohemmet och på Granen, görs i enlighet med av 

bostadsbolaget presenterade tidsplan och kalkyl. 

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 
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§ 70 Dnr ON136-19  004 

Omsorgsförvaltningens dokumenthanteringsplan 

 
Sammanfattning 

En dokumenthanteringsplan behövs för att kunna styra det interna 

informationsflödet på ett effektivt sätt. Den ska vara ett stöd för medarbetarna 

och ge myndigheten förutsättningar att leva upp till lagens krav på hantering av 

allmänna handlingar och arkiv. En dokumenthanteringsplan styr hanteringen av 

allmänna handlingar hos en myndighet. Den är myndighetens redskap föra att 

skapa enhetliga rutiner. I dokumenthanteringsplanen finns anvisningar för hur 

handlingarna ska hanteras: om de ska bevaras eller gallras, hur de ska sorteras 

och förvaras, om de ska diarieföras. 

Beslutsunderlag 

Dokumenthanteringsplan den 22 mars 2019 

Tjänsteskrivelse dokumenthanteringsplan den 13 maj 2019 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott den 22 maj 2019 § 48 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden antar dokumenthanteringsplanen för omsorgsförvaltningen. 

  

Utdrag till 

Omsorgsförvaltningen 
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§ 71 Dnr ON028-19  002 

Tillägg i delegationsordningen 

 
Sammanfattning 

Beslut om ändrad verkställighet av en redan beviljad insats. 

 

Omsorgsförvaltningen fick i uppdrag av omsorgsnämndens 

verkställighetsutskott den 22 maj 2019 att motivera svaret på 

jämnställdhetschecklistan på tjänsteskrivelsen den 9 april 2019.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse tillägg i delegationslista den 9 april 2019 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott den 22 maj 2019 § 45 

Tjänsteskrivelse tillägg i delegationslistan den 24 maj 2019 

Omsorgsnämndens beslut  

Lägga till beslut om ändrad verkställighet av en redan beviljad insats i 

delegationsordningen med delegat enhetschef.  

  

Utdrag till 

Omsorgsförvaltningen 

 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15(18) 

Sammanträdesdatum 

2019-06-05 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 72  

Tillägg i delegationsordningen 

 
Sammanfattning 

Beslut om verkställighet av beviljad insats. Verkställighet av beslut ska ske 

inom skälig tid från tidpunkten för den gynnande beslutet. 

 

Omsorgsförvaltningen fick i uppdrag av omsorgsnämndens 

verkställighetsutskott den 22 maj 2019 att motivera svaret på 

jämnställdhetschecklistan på tjänsteskrivelsen den 6 maj 2019.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse tillägg i delegationslista den 6 maj 2019 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott den 22 maj 2019 § 46 

Tjänsteskrivelse tillägg i delegationslistan den 24 maj 2019 

Omsorgsnämndens beslut  

Lägga till beslut om verkställighet av beviljad insats i delegationsordningen 

med delegat enhetschef. 

  

Utdrag till 

Omsorgsförvaltningen 
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§ 73  

Delgivning av beslut fattade på delegation 

Beslut fattade på delegation från omsorgsnämnden delges på sammanträdet.  

 

a) ON134-19  706 Avskrivning av skuld 

 

b) Delegationslistor 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden har tagit del av beslut fattade på delegation från 

omsorgsnämnden. 
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§ 74  

Delgivningar 

 
Följande delgivningar presenteras: 

a) Förvaltningsrätten i Falun, Dom, 2019-05-07, Mål nr 97-19, bistånd, 

avslår. 

 

b) Förvaltningsrätten i Falun, Dom, 2019-05-08, Mål nr 1743-19, 

bistånd, avslår. 

 

c) Förvaltningsrätten i Falun, Dom, 2019-05-20, Mål nr 5460-18, 

ekonomiskt bistånd, avslår. 

 

d) Förvaltningsrätten i Falun, Dom, 2019-05-23, Mål nr 3190-18, 

personlig assistent, avslår. 

 

e) Förvaltningsrätten i Falun, Dom, 2019-05-23, Mål nr 798-19, 

ledsagarservice, avslår. 

 

f) ON154-19  759 Familjerådgivnings statistik och medelväntetid för 

perioden januari—april 2019. 

 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden har tagit del av delgivningarna 
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§ 75  

Rapporter 

1. Anna Eling (L) rapporterade om handlingar som inte har hanterats 

korrekt på socialförvaltningen.  

2. Christina Karlsdotter (M) påtalar att det är felaktigt att 

omsorgsnämnden har bristande förtroende för förvaltningschefen och 

att detta skulle ligger till grund för hennes avgång. 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden har tagit del av rapporterna. 

  


	Framsida protokoll.on
	ON 2019-06-05 protokoll

