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§ 33   

Fastställande av dagordning  

 
Sammanfattning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag. 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden fastställer dagordningen  
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§ 34 Dnr ON34-19  040   

Ekonomi 

 
Sammanfattning 
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott den 20 mars 2019 informerade 

ekonomerna om uppföljning för februari 2019 och på sammanträdet 

informerade de om uppföljningen för mars 2019 och ett förslag på en 

arbetsmodell. 

Beslutsunderlag 

Uppföljning för februari den 13 mars 2019. 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott den 20 mars 2019 § 21. 

Uppföljning för mars den 3 april 2019. 

Förslag på arbetsmodell den 3 april 2019. 

Omsorgsnämndens beslut  

1. Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 

2. Omsorgsnämnden godkänner förslaget på arbetsmodellen. 

3. Uppdrag till omsorgsförvaltningen att de kontinuerligt presenterar till 

omsorgsnämnden åtgärdsförslag för balans relaterade till den 

ekonomiska uppföljningen. 

  

Utdrag till 

Ekonomienheten 
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§ 37 Dnr ON057-19  730 

Patientsäkerhetsberättelse 2018 

 
Sammanfattning 
Varje vårdgivare är enligt lag skyldiga att årligen upprätta en 

patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelsen syftar till att ge 

vårdgivaren kontroll över det patientsäkerhetsarbete som pågår inom ramen 

för omsorgsförvaltningens verksamheter samt att säkerställa att rutiner finns 

för att identifiera, analysera och vidta åtgärder mot risker i vården. Under år 

2018 har mycket av arbetet ägnats åt att revidera och aktualisera rutiner, 

processarbete i förvaltningens kvalitetsledningssystem och förbättra arbetet 

med delegeringsprocessen av läkemedelshantering. 

Samverkansmöten har skett kontinuerligt under året med regionens 

verksamheter och övriga kommuner i länet kring länsgemensamma riktlinjer 

och rutiner för att patientsäkra vården. 

 

Medicinsk ansvarig sjuksköterska redovisade patientsäkerhetsberättelsen på 

sammanträdet. 

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens patientsäkerhetsberättelse för 2018 den 26 februari 

2019. 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott den 20 mars 2019 § 23. 

Omsorgsnämndens beslut  

1. Omsorgsnämnden har tagit del av redovisningen. 

2. Omsorgsnämnden ser fram emot redovisning om hur arbetet 

fortlöper. 

  

Utdrag till 

Omsorgsförvaltningens medicinsk ansvarig sjuksköterska 
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§ 38 Dnr ON192-17  023 

Rapport om personalärendet 

 
Sammanfattning 

Personalchefen var inbjuden för att informerar om personalärendet som togs 

upp på omsorgsnämndens sammanträde den 6 februari 2019 till 

omsorgsnämndens sammanträde den 6 mars 2019 men hade förhinder att 

närvara. 

 

Personalchefen informerade om personalärendet på sammanträde. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse om kostnader för kommunen. 

Omsorgsnämndens sammanträde den 6 februari 2019 § 17. 

Omsorgsnämndens sammanträde den 6 mars 2019 § 31. 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden har tagit del av rapporten. 
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§ 39  Dnr ON074-19  026
  

Aktuell sjukskrivningsstatistik 

 
Sammanfattning 

HR-konsult från personalavdelningen rapporterade aktuell 

sjukskrivningsstatistik för omsorgsförvaltningen och visade hur statistiken 

såg ut 2018.  

Beslutsunderlag 

Sjukskrivningsstatistik januari 2019. 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott den 20 mars 2019 § 25. 

Presentationen om sjukskrivningsstatistik den 3 april 2019. 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden har tagit del av rapporten om sjukskrivningsstatistik. 

Protokollsanteckning 
Anna Eling (L) lämnar följande protokollsanteckning: 

”Viktigt för att identifiera problematik och orsaker till sjuktal är att ta ner 

sjuktalen ner på gruppnivå för att på så vis kunna djupanalysera orsaker till 

sjukdom. 

Att vi lär oss mer om bakomliggande orsaker till höga sjuktal. Kan närmiljö 

såsom stadsmiljö vara faktorer? 

Undertecknad efterlyser djupare och ingående analyser för att hjälpa 

medarbetare som hamnar i sjukskrivning. Omsorgen om våra medarbetare 

måste vara gedigen och väl etablerad.” 

 

  

Utdrag till 

Personalavdelningen 

 

 

 

 

Mötet ajournerades mellan kl 12.00-13.00 
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§ 40 Dnr ON056-19  770 

Ny Nära Vård Södra Dalarna januari 2019 

 
Sammanfattning 
Information av projektet Ny Nära Vård Södra Dalarna januari 2019, 

projekttiden är mars 2018 till mars 2020 och är tillsammans med Avesta 

kommun och Region Dalarna. 

 

Annichen Kringstad projektledare för Ny Nära Vård Södra Dalarna är 

inbjuden till nästa sammanträde den 8 maj 2019 för att informera om 

projektet.. 

Beslutsunderlag 

Presentation Ny Nära Vård Södra Dalarna januari 2019. 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott den 20 mars 2019 § 22. 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden har tagit del av presentationen och ärendet återkommer 

vid nästa sammanträde den 8 maj 2019. 
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§ 41 Dnr ON058-19  027 

Granskningsrapport om Kommunens 
kompetensförsörjningsarbete 

 
Sammanfattning 
Revisorerna i Hedemora kommun genomfört en granskning avseende 

"kommunens kompetensförsörjningsarbete". Uppdraget ingår i 

revisionsplanen för år 2018. 

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen, 

bildningsnämnden, miljö-och samhällsbyggnadsnämnden samt 

omsorgsnämnden har ett ändamålsenligt arbetssätt avseende 

kompetensförsörjning, i vilket kompetensutveckling av befintlig personal 

inkluderas. 

Beslutsunderlag 

Kommunrevisionens granskning den 22 februari 2019. 

Omsorgsförvaltningens yttrande på granskningen den 14 mars 2019. 

Omsorgsförvaltningens yttrande på granskningen den 20 mars 2019. 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott den 20 mars 2019 § 24. 

Omsorgsförvaltningens komplettering, Plan för arbetet med 

kompetensförsörjning till yttrande på granskningen den 20 mars 2019. 

Omsorgsnämndens beslut 

1. Omsorgsnämnden ställer sig bakom yttrandet. 

2. Plan för arbetet med kompetensförsörjning återremitteras till 

omsorgsförvaltningen för tillägg och redaktionell ändring, den 

reviderade planen redovisas på nästa sammanträde den 8 maj 2019. 

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 

Omsorgsförvaltningen 
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§ 42 Dnr ON028-19  002 

Delegationsordningen 

 
Sammanfattning 

Uppdaterad gemensam delegationsordning för omsorgsförvaltning med två 

förslag på tillägg till delegationsordningen: 

1. Lägga till förskrivare och beställare av inkontinenshjälpmedel i 

delegationsordningen med delegat enhetschef. 

2. Lägga till sociala kontrakt i delegationsordningen samt att ändra delegat 

från Enhetschef, 1:e Socialsekreterare till Avdelningschef i besluten. 

Beslutsunderlag 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott den 20 februari 2019. 

Förslag omsorgsförvaltningens delegationsordning den 4 mars 2019. 

Tjänsteskrivelse ändring av delegationslista, inkontinenshjälpmedel den 6 

mars 2019. 

Tjänsteskrivelse ändring av delegationslista, sociala kontrakt den 6 mars 

2019. 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott den 20 mars 2019 § 26.  

Omsorgsnämndens beslut  

1. Anta omsorgsförvaltningens delegationsordning. 

2. Anta tillägget att lägga till förskrivare och beställare av 

inkontinenshjälpmedel i delegationsordningen med delegat 

enhetschef. 

3. Anta tillägget att lägga till sociala kontrakt i delegationsordningen 

samt att ändra delegat från Enhetschef, 1:e Socialsekreterare till 

Avdelningschef i besluten. 

  

Utdrag till 

Omsorgsförvaltningen 
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§ 43 Dnr ON030-19  003 

Uppföljning av interkontrollplanen 2018 

 
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. 

 

På omsorgsnämndens sammanträde den 6 mars 2019 återremitterades 

uppföljningen för 2018 för att redigera statusen. Termerna på ”Status vid 

uppföljning” är antagen av kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Uppföljning internkontrollplan 2018. 

Förslag på interkontrollplan 2019 den 19 mars 2019. 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott den 20 februari 2019. 

Omsorgsnämndens sammanträde den 6 mars 2019 § 25. 

Uppdaterad uppföljning på interkontrollplanen 2018 den 11 mars 2019. 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden antar uppföljningen av interkontrollplanen för 2018. 

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 
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§ 44 Dnr ON029-19  023 

Yttrande över granskning om Framtidens äldreomsorg 

 
Sammanfattning 

KPMG har fått i uppgift av kommunrevisionen att granska om 

kommunstyrelsen och omsorgsnämnden har en tillfredställande beredskap 

och kontroll över framtidens äldreomsorg. Omsorgsnämnden har yttrat sig 

över KPMG:s rapport. 

I granskning rekommenderas att kommunen:  

1. Ta ett större helhetsgrepp om den totala äldreutvecklingen 

inkluderande både behov, bostäder och kompetensförsörjning. 

Tidsperspektivet bör vara längre än idag.  

2. Fortsätta diskussionen om trygghetsboende och/eller mellanboende.  

3. Personalförsörjning är en av de största utmaningarna för kommunen. 

Vi menar därför att denna fråga bör ha ett stort fokus hos 

kommunstyrelsen och nämnderna.  

4. Utveckla och stärk det förebyggande arbetet.  

5. Följ upp gjorda insatser för att säkerställa att satta mål uppnås  

 

Kommunstyrelsen den 27 november 2018 återemitterades till 

omsorgsnämnden med motiveringen att omsorgsnämnden ska svara på de 

rekommendationer som inkommit från revisonen och om hur/vad man 

kommer att åtgärda. 
 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott den 20 februari 2019 gav uppdrag 

till förvaltningen att komma med ett förslag på yttrande till 

omsorgsnämndens beredning den 11 mars 2019. 

Beslutsunderlag 

Granskning från kommunrevisionen den 11 oktober 2018. 

Yttrande från omsorgsförvaltningen den 18 oktober 2018. 

Omsorgsnämnden den 7 november 2018 § 74. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 november 2018 § 134. 

Kommunstyrelsen den 27 november 2018 § 143. 

Kommunstyrelsen den 5 februari 2019 § 25. 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott den 20 februari 2019 § 13. 

Tjänsteskrivelse yttrande från omsorgsförvaltningen den 14 mars 2019. 

Forts. § 44 
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Forts. § 44 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden ställer sig bakom yttrandet. 

 

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 
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§ 45 Dnr ON192-17  023 

Inkommen anonym skrivelse 

 
Sammanfattning 
Med anledning av inkommen anonym skrivelse den 8 mars 2019 med 

synpunkter om omsorgsförvaltningen och hantering av personal, beslutade 

kommunstyrelse-beredningen att kommunstyrelsen i egenskap som 

uppsiktsnämnd vill ha svar på frågor kopplat till den anonyma skrivelsen. 

Beslutsunderlag 
Anonym skrivelse till förtroendevalda den 8 mars 2019. 

Frågor från kommunstyrelsens beredning den 11 mars 2019. 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott den 20 mars 2019 § 28. 

Tjänsteskrivelse svar på frågorna den 26 mars 2019. 

Omsorgsnämndens beslut  

1. Omsorgsnämnden har tagit del av skrivelsen. 

2. Omsorgsnämnden ställer sig bakom förvaltningens svar på frågorna 

från kommunstyrelse beredning. 

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 
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§ 46 Dnr ON060-19  700 

Rutin för uthyrning av tillfälligt boende i 
omsorgsförvaltningen 

 
Sammanfattning 

Omsorgsförvaltningen har möjlighet av olika anledningar att erbjuda 

särskilda boendelösningar för individer som behöver en tillfällig 

boendelösning. Det kan till exempel handla om människor som snabbt 

behöver ett boende på grund av: våld i nära relation, vräkning eller brand.  

Ett tillfälligt boende kan i tid, sträcka sig från ett dygn till någon månad. Idag 

debiteras individen som är i tillfälligt boende hela hyreskostnaden, inklusive 

el kostnad per månad. Problem uppstår då man ofta inte bor kvar under en 

längre tid. Ibland bara några dagar eller ett par veckor. 

Detta gör att administrationen/hanteringen av fakturering ger ökat arbete hos 

både Omsorgsförvaltningen och ekonomiavdelningen på Hedemora 

Kommun. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse förlag till Rutin för uthyrning av tillfälligt boende i 

omsorgsförvaltningen 12 mars 2019. 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott den 20 mars 2019 § 29. 

Omsorgsnämndens beslut 

1. Omsorgsnämnden godkänner Rutinen för omsorgsförvaltningens 

tillfälliga boenden. 

2. Omsorgsnämnden bjuder in administratören för 

omsorgsförvaltningens bostadsförsörjning för information och 

redogörelse av rutinen till nästa sammanträde 8 maj 2019. 

   

Utdrag till 

Ekonomiavdelningen 

Administratören för bostadsförsörjning 
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§ 47 Dnr ON062-19  750 

Riktlinjer för handläggning av socialt kontrakt 

 
Sammanfattning 

Riktlinjerna omfattar handläggning av ärenden som rör sociala kontrakt, 

vilket är en del av omsorgsförvaltningen i Hedemora kommun. 

Av 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) framgår att den som inte själv kan 

tillgodose sina behov, eller få dem tillgodosedda på annat sätt, har rätt till 

bistånd av socialnämnden för sin försörjning och sin livsföring i övrigt. Den 

enskilda har i första hand ett eget ansvar att utnyttja alla de möjligheter som 

står till buds innan bistånd kan beviljas. 

Regeringens strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från 

bostadsmarknaden innebär att socialtjänsten ska arbeta för: 
- Att alla ska ha tak över huvudet och erbjudas fortsatta samordnade 

insatser utifrån individens behov, 

- Att antalet inskrivna på institutioner som kriminalvårdsanstalt och 

hem för vård och boende (HVB) och inte har ett ordnat boende inför 

utskrivning ska minska, 

- Att personer i boenden som tillhandahålls av socialtjänsten ska få det 

lättare att komma in på den vanliga bostadsmarknaden och 

- Att inga barn ska vräkas. 

Socialtjänsten har ingen generell skyldighet enligt socialtjänstlagen att bistå 

med bostäder men ska vid behov medverka för att en enskild individ ska 

uppnå en skälig levnadsnivå när det gäller boende. Socialtjänsten ska därför i 

vissa fall behöva bistå en enskild som har speciella svårigheter att på egen 

hand skaffa bostad. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse förslag till Riktlinjer för handläggning av socialt kontrakt 

den 21 februari 2019. 

Omsorgsnämndens myndighetsutskott den 19 mars 2019 § 91. 

Omsorgsnämndens beslut 

1. Omsorgsnämnden godkänner förslaget till Riktlinjer för 

handläggning av socialt kontrakt. 

2. Omsorgsnämnden bjuder in avdelningschefen för myndighet och 

service för information och redogörelse om riktlinjen till nästa 

sammanträde 8 maj 2019. 

 

Forts. § 47 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(21) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-03 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 47 

 

  

Utdrag till 

Avdelningschef för myndighet och service 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(21) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-03 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 48  

Rapporter 

1. Helen Edward Lutsch (KL) rapporterade om kontaktpolitikers besök 

hos HSR/Rehab, Hjalmar, Norden och Korttidsboende den 18 mars 

2019. 

2. Inkommen skrivelse gällande nedläggning av Bodavägen den 1 april 

2019. 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden har tagit del av rapporterna. 
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