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Ledamöter 
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Eva Back, ekonom § 41 
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§ 40  

Fastställande av dagordning 
Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag. 

Verkställighetsutskottets beslut  
Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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§ 41 Dnr ON034-19  040 

Ekonomi 
 
Sammanfattning 
Ekonomerna och avdelningscheferna redovisade och informerade om 
uppföljning och prognos per april 2019, besparingsförslag utifrån 
kommunstyrelsens beslut den 7 maj 2019 och investeringsbehoven 2020. 

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 

Verkställighetsutskottets beslut  
1. Verkställighetsutskottet har tagit del av redovisningarna. 

2. Uppdrag till omsorgsförvaltningen att redovisa besparingsförslagen 
som prissatta åtgärder och konsekvensbeskrivningar till 
omsorgsnämndens sammanträde den 5 juni 2019. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 42 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 

Förslag till kommunfullmäktige  
Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen utifrån 
ovanstående beskrivning av lagar och författningar. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 43 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 

Verkställighetsutskottets beslut  
Verkställighetsutskottet har tagit del av skrivelsen och kalkylen om 
kylanläggningarna och lämnar ärendet utan eget förslag till 
omsorgsnämnden. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 44 Dnr ON028-19  002 

Ändring av delegationsordningen 
 
Sammanfattning 
Ändring av delegationslista gällande beslut om särskilt boende och boende 
med särskild service för psykiskt funktionshindrade enligt Socialtjänstlagen 
(SoL) och Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) bör 
vara samma delegat i delegationsordningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ändring av delegationslista den 1 april 2019 

Verkställighetsutskottets beslut  
Ändra delegat i delegationsordningen från LSS-
handläggare/biståndshandläggare till Enhetschef och Myndighetsutskott till 
Enhetschef i besluten. 
Beslut inom boenden som drivs av annan 7 och 9:9 §§ LSS kvarstår delegat 
Myndighetsutskott 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 45 Dnr ON028-19  002 

Tillägg i delegationsordning 
 
Sammanfattning 
Beslut om ändrad verkställighet av en redan beviljad insats. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse tillägg i delegationslista den 9 april 2019 

Verkställighetsutskottets beslut  
1. Lägga till beslut om ändrad verkställighet av en redan beviljad insats 

i delegationsordningen med delegat enhetschef. 

2. Uppdrag till omsorgsförvaltningen att korrigerar till checklistan till 
omsorgsnämndens sammanträde 5 juni 2019. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
Omsorgsnämnden 
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§ 46 Dnr ON028-19  002 

Tillägg i delegationsordning 
 
Sammanfattning 
Beslut om verkställighet av beviljad insats. Verkställighet av beslut ska ske 
inom skälig tid från tidpunkten för den gynnande beslutet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse tillägg i delegationslista den 6 maj 2019 

Verkställighetsutskottets beslut  
1. Lägga till beslut om verkställighet av beviljad insats i 

delegationsordningen med delegat enhetschef. 

2. Uppdrag till omsorgsförvaltningen att korrigerar till checklistan till 
omsorgsnämndens sammanträde 5 juni 2019. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
Omsorgsnämnden 
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§ 47 Dnr ON135-19  739 

Statistik utskrivningsbara patienter januari—april  2019 
 
Sammanfattning 
Betalningsansvarslagen reglerar kommunernas betalningsansvar för patienter 
inom landstingets slutna hälso- och sjukvård som är utskrivningsklara och 
för vilka en vårdplan är upprättad.  
Enligt statistiken för januari—april 2019 har Hedemora kommun inte haft 
några utskrivningsbara patienter att betala för. 

Beslutsunderlag 
Statistik utskrivningsbara patienter januari—april 2019 den 5 april 2019 
Statistik utskrivningsbara patienter april 2019 den 3 maj 2019 

Verkställighetsutskottets beslut  
Verkställighetsutskottet har tagit del av statistiken. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 48 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 

Förslag till omsorgsnämnden 
Omsorgsnämnden antar dokumenthanteringsplanen för 
omsorgsförvaltningen. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 49 Dnr ON137-19  023 

Från extratjänst till nystarsjobb/lönebidragsanställning 
 
Sammanfattning 
Genom att extratjänster upphör så går deltagaren omedelbart över till 
försörjningsstöd. Alternativet är att erbjuda Nystartsjobb eller Lönebidrag. Det 
kommer att bli en ökad kostnad och frågan hur det skall finansieras. 
Det lämnas öppet vilket utav förslagen Omsorgsnämnden beslutar att 
förvaltningen skall följa. 
Förslag 1) Eftersom detta förslag innebär en vinna-vinna lösning för 
individen och Kommunen föreslås ut att nämnden godkänner förslaget till 
lösning. Att försörjningsstödet debiteras kostnaderna. 
Dessutom innebär förslaget att måluppfyllelserna i mål och budgets 
nyckeltal 2.1, 2.2, 5.2, 1.7, 1.6, 1.8, 1,1 ökar. 
Konsekvensanalys: Försörjningsstödet får ett ännu större underskott. Lättare att 
få ut individer som kommer från en avslutad extratjänst då kostnaden inte 
hamnar hos enheten (enhetschefen). 
Förslag 2) De enheter som idag har extratjänster får stå för kostnaden för 
Nystartsjobbet. Det skulle innebära att kostnadsökning blir utspridd på flera 
ställen.  
Konsekvensanalys: Det finns en stor risk med att enheten inte vill ha individen 
som går på extratjänsten av olika anledningar, enheten är inte villig att betala för 
något som inte funkar fullt ut. Det kommer att leda till att individen hamna 
tillbaka i försörjningsstödet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från extratjänst till nystarsjobb/lönebidragsanställning den 
17 april 2019 

Verkställighetsutskottets beslut 
1. Återremittera ärendet till omsorgsförvaltningen för förtydligande och 

åter till omsorgsnämndens sammanträde den 5 juni 2019.  

2. Uppdrag till omsorgsförvaltningen att korrigerar checklistan till 
omsorgsnämndens sammanträde 5 juni 2019. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 50  

Rapporter 
1. Christer Villborg (C) rapporterar om att personal tycker det är svårt 

att använda intraphone. 

2. Britt-Inger Remning (M) tar upp att det är fel information som står i 
Annonsbladet om varför förvaltningschefen för 
omsorgsförvaltningen fick avgå. 

Verkställighetsutskottets beslut  
Verkställighetsutskottet har tagit del av rapporterna. 
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