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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, torsdagen den 3 oktober 2019, kl. 09.00 
 
Underskrifter 
 Sekreterare  ________________________________  Paragrafer 106 - 111  
   Ingela Sätterström  

 Ordförande  ________________________________  
 

   Owe Ahlinder (C)  

 Justerare  ________________________________   
 

   Tamara Zuljevic (M)   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-10-02 

Datum då anslaget sätts upp 2019-10-03 Datum då anslaget tas ned 2019-10-25  

Förvaringsplats för protokollet Omsorgsförvaltningen 
 

Underskrift  ________________________________  
 

   Ingela Sätterström  
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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) 
Tamara Zuljevic (M) 
Helen Edwards-Lutsch (KL) 
Anna Eling (L) 
Gunilla Brandt-Jonsson (SD) 
   

Tjänstgörande ersättare 
 

Christina Karlsdotter (M)  

Övriga närvarande  

Ersättare 
 

Inger Hjort (S) 
Torgny Karlsson (S) 
Susanne Berglin (S) 
Ida Kortesmäki (C) 
Inga-Britt Johansson (KL) 
Joakim Svedlund (KL) 
Solweig Lundin (KD) 
Marit Andersson (SD) 
 
  

Tjänstemän Anita Mikkonen, ekonom § 107 
Eva Back, ekonom § 107 
Marie Andersson, kvalitetsutvecklare § 107 
Carina Lundgren, avdelningschef  
Lena Wilstrand, avdelningschef  
Ingela Sätterström, nämndsekreterare  
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Innehållsförteckning 
§ 106 

Godkännande av dagordning ............................................................. 4 
§ 107 Dnr ON034-19   040 

Ekonomi, delårsbokslut ...................................................................... 5 
§ 108 Dnr ON260-19   721  Dnr KS083-19   734 

Yttrande på skrivelse.......................................................................... 6 
§ 109 

Rapporter ........................................................................................... 8 
§ 110 

Delgivning av beslut fattade på delegation ......................................... 9 
§ 111 

Delgivningar ..................................................................................... 10 
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§ 106  

Godkännande av dagordning 
 
Sammanfattning 
Övriga frågor tas under rapporter 
 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar godkänna dagordningen 
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§ 107 Dnr ON034-19   040 

Ekonomi, delårsbokslut 
 
Sammanfattning 
I enlighet med Hedemora kommuns styrmodell har ett delårsbokslut framtagits. 
Dels gällande mål och nyckeltalsarbetet som pågår på förvaltningen och dels 
gällande ekonomi och budget.  
Måluppfyllelse kommer att redovisas i årsredovisningen, delårsbokslutet ger en 
indikation på om vi kommer nå målen vid årets slut när nya mätningar 
genomförs. 

Ekonomerna och kvalitetsutvecklare är inbjudna till sammanträdet. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från omsorgsförvaltningen Delårsbokslut Omsorgsnämnden 
den 11 september 2019 
Delårsbokslut 31 augusti 2019 
Muntlig redovisning av ekonomer 

Verkställighetsutskottets förslag till beslut 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott föreslår omsorgsnämnden att 
godkänna delårsbokslut för Omsorgsnämnden. 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden godkänner delårsbokslutet för omsorgsnämnden. 

  

Utdrag till 
Ekonomer 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 108 Dnr ON260-19   721 
 Dnr KS083-19   734 

Yttrande på skrivelse 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens beredning önskade svar från omsorgsnämnden gällande 
skrivelse som inkom till kommunstyrelseförvaltingen den 12 juni 2019 ifrån 
ordförande i Hedemora – Säter lokalförening av FUB gällande 
avvecklingsprocessen på nedläggning av Bodavägen. 

Omsorgsnämnden beslutade den 4 september 2019 med lydelsen, 
Omsorgsnämndens ställer sig bakom yttrande som sitt eget. 

En skrivelse inkom från Britt-Inger Remning (M) med synpunkter angående 
omsorgsnämndens beslut 4 september 2019 
 
Verkställighetsutskottet beslutar den 18 september 2019: 
- Föreslå omsorgsnämnden besluta att återta beslut § 102 från den 4 
september 2019 Med lydelse omsorgsnämnden ställer sig bakom yttrande 
som sitt eget. 
- Ge kommunjuristen i uppdrag att utforma ett skriftligt svar gällande 
skrivelse från ordförande i FUB Säter – Hedemora avseende nedläggning av 
Bodavägen.  
Presenteras för omsorgsnämnden i oktober. 
 
Yttrandet presenteras av avdelningscheferna på sammanträdet 

Beslutsunderlag 
Skrivelse om gruppbostad den 12 juni 2019 
Skrivelse om svar från kommunstyrelsens beredning den 17 juni 2019 
Omsorgsförvaltningens yttrande på skrivelsen den 2 september 2019 
Skrivelse från Britt-Inger Remning (M) 
Omsorgsnämndens sammanträde den 4 september 2019 § 102 
Verkställighetsutskottets sammanträde den 18 september 2019 § 75 

 

 

Forts. § 108 
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Forts. § 108 
 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar att återta beslut § 102 från den 4 september 2019 
Med lydelse omsorgsnämnden ställer sig bakom yttrande som sitt eget. 

  

Utdrag till 
Kommunstyrelsen 
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§ 109  

Rapporter 
 
Sammanfattning 
 

• Fråga gällande kontaktpolitiker, ska uppdraget aktualiseras igen? 
Omsorgsförvaltningen har i uppdrag att se över rutin för uppdraget, 
återkommer när rutinen åtgärdats. 

• Boende på en gruppbostad, frågan tas direkt med avdelningscheferna. 

• Solweig Lundin (KD) har önskemål om en rundtur till 
verksamheterna. 

• Verkningsgraden i hemtjänstens verkställighet, loggningar fungerar 
inte som de ska, verksamheten arbetar med detta. 

• Intervjuer har skett av personer till tjänsten som förvaltningschef. 
Enighet i intervjugrupperna om de ansökande, två personer har gått 
vidare i processen. 

• Arbetsmiljöverket har kommit med krav till omsorgsförvaltningen 
utifrån tidigare anmälning gällande sänkt personalstyrka i 
nattpatrullen och på särskilt boende natt. 

• Intervju har gjorts av Sveriges radio, Kaliber med Lena Wilstrand 
och Lena Abrahamsson, kommunikationschef Christina Backlund 
deltog. Arbetsmiljöfrågor, kunskapsnivå, misstag i verksamheten osv 
Intervjun kommer i radion under oktober månad. 

• IVO har varit på inspektion på barn- och unga Efterfrågar rutiner, den 
14 oktober ska yttrande vara hos IVO. Det finns gamla förfrågningar 
som inte har blivit besvarade. 

• Stora delar omorganisationen har gått för fort, städningar måste göras 
i omsorgsförvaltningen.  

• Avdelningschefer har gjort ett jättebra jobb, de har varit 
underbemannade och har fått jobbat hårt. 

 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av rapporterna 
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§ 110  

Delgivning av beslut fattade på delegation 
Beslut fattade på delegation från omsorgsnämnden delges på sammanträdet. 

a) Delegationslistor för september 2019 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av beslut fattade på delegation från 
omsorgsnämnden.  
De handlingar som delges vid kommande sammanträden ska hålla i GDPR 
syfte 
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§ 111  

Delgivningar 
 
Följande delgivningar presenteras: 
 
Förvaltningsrätten i Falun 2019-09-12, dom mål nr 1533–19, 
hemtjänstavgift. 
Falu tingsrätt 2019-09-02, dom mål nr: B 885–18, skadestånd 
 
 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av delgivningar 
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