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Beslutande  

Ledamöter 
 

Owe Ahlinder (C), ordförande 
Kajsa-Lena Fagerström (S), 1:e vice ordf. 
Lars Eklund (V) 
Britt-Inger Remning (M), 2:e vice ordf. 
Helen Edwards Lutsch (KL)  
 

Övriga närvarande  

Ersättare 
 

Lars Westlund (S) 
Viveka Morelius (S) 
Christer Villborg (C) 
Tamara Zuljevic (M) 
Inga-Britt Johansson (KL)   
 

Tjänstemän Agneta Ivåker, förvaltningschef § 8 
Anita Mikkonen, ekonom § 2 
Lisa Hedin, nämndsekreterare   
 

  



 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3(12) 

Sammanträdesdatum 
2019-01-23 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Innehållsförteckning 
§ 1 

Fastställande av dagordning .............................................................. 4 
§ 2 

Ekonomi ............................................................................................. 5 
§ 3 Dnr ON 011-19 049 

Beslut om fördelning av schablonbeloppet för statlig 
assistansersättning 2019 enl. Socialförsäkringsbalken ....................... 6 

§ 4 Dnr ON 010-19 720 
Rutin av avveckling av verksamhet .................................................... 7 

§ 5 Dnr ON 180-18 049 
Rekommendation till kommuner om gemensam finansiering av ett 
mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens 
verksamheter ..................................................................................... 8 

§ 6 Dnr VO 195-16 700 
Vård-och omsorgsboende .................................................................. 9 

§ 7 Dnr ON 012-19 720 
Trygghetsboende ............................................................................. 10 

§ 8 Dnr ON 193-18 778 
Rapport ............................................................................................ 12 



 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
4(12) 

Sammanträdesdatum 
2019-01-23 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 1  

Fastställande av dagordning  
 
Sammanfattning 
Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag.  

Verkställighetsutskottets beslut  
Verkställighetsutskottet fastställer dagordningen. 
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§ 2  

Ekonomi  
 
Sammanfattning 
Ekonom Anita Mikkonen presenterar de preliminära siffrorna gällande 
tidigare Socialförvaltningen och vård-och omsorgsförvaltningen.  

Verkställighetsutskottets beslut  
Att verkställighetsutskottet har tagit del av den ekonomiskt informationen.  
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§ 3 Dnr ON 011-19 049 

Beslut om fördelning av schablonbeloppet för statlig 
assistansersättning 2019 enl. Socialförsäkringsbalken 
 
Sammanfattning 
Schablonbeloppet för assistansersättning beslutas årligen av regeringen. 
Omsorgsnämnden tar sedan beslut om uppdelning på olika kostnadsposter. 
 
Ärendebeskrivning 
Regeringen fastställer varje år timbeloppet för statlig assistansersättning. För 
2019 har beloppet fastställts till 299,80 kr per timme dvs en höjning med 
4,40 kr. Förvaltningen föreslår att hela ökningen läggs på personal.  

Ersättningen till externa utförare för brukare utan SFB-beslut föreslås 
oförändrat till 91,5%.  

Beslutsunderlag 
Ekonomisk tjänsteskrivelse den 11 januari 2019 

Verkställighetsutskottets beslut  
1. Assistansersättningen föreslås fördelas enligt nedan för 2019:

  

Personal  279,70 kr/tim  
Omkostnader  3,60 ” 
Utbildning  2,50 ” 
Adm o arb.ledn  14,00 ” 
SUMMA  299,80 kr/tim 

 
Ersättning till extern utförare för brukare som inte har LASS-beslut 
fastställs till 91,5% av det, av regeringen, beslutade timbeloppet. 
Omräkning sker årligen. 
 

2. Verkställighetsutskottet ger förvaltningen i uppdrag att redovisa 
Kommunala ersättningar.  

  

Utdrag till 
Ekonomiavdelningen  
Omsorgsförvaltningen 
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§ 4 Dnr ON 010-19 720 

Rutin av avveckling av verksamhet  
 
Sammanfattning 
Uppdaterad rutin för avveckling av enhet.  

När beläggningssituationen inom gruppbostäder/servicebostäder är sådan att 
förvaltningen överväger att lägga ner en gruppbostad skall konsekvensanalys 
göras som leder fram till vilken bostad som skall läggas ner.  

Beslutsunderlag 
Rutin för avveckling av enhet den 23 januari 2019.  

Verkställighetsutskottets beslut  
Att Verkställighetsutskottet föreslås Omsorgsnämnden att anta rutin för 
avveckling av enhet perioden 2019-01-23--2020-01-31.  

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 5 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 kostanden 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  

Verkställighetsutskottets beslut  
1. Att Verkställighetsutskottet är positiva till mer samlat system för 

kunskapsstyrning.  

2. Verkställighetsutskottet lämnar ärendet utan eget förslag och lämnar 
ärendet till Omsorgsnämnden för beslut.   

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 6 Dnr VO 195-16 700 

Vård-och omsorgsboende  
 
Sammanfattning 
Den 17 januari 2019 ger kommunfullmäktige omsorgsnämnden i uppdrag att 
ta fram ett nytt förslag till vård-och omsorgsboende till en lägre kostnad.  

Verkställighetsutskottets beslut  
Att Verkställighetsutskottet utser presidiet som består av Kajsa-Lena 
Fagerström (S), Britt-Inger Remning (M) och ordförande Owe Ahlinder (C) 
tillsammans med förvaltningschef ta fram nytt kostnadsförslag för vård- och 
omsorgsboende.   

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 7 Dnr ON 012-19 720  

Trygghetsboende  
 
Sammanfattning 
Hedemorabostäder har tillsammans med omsorgsförvaltningen tagit fram ett 
förslag för att skapa en gemensamhetslokal för de boende i närområdet och 
för hyresgästerna på Gussarvsgården. Syfte med förändringen är att skapa ett 
Trygghetsboende på Gussarvgården (+65). Kostnaden för 
gemensamhetslokalen uppgår till 2100 000 kronor. Lokalen ska vara 
godkänd för 100 personer.  

• Hyreskostnad för gemensamhetslokalen är 320 000 kronor/år vilket 
fördelas 40/60, vilket innebär 192 000 kronor för HBO respektive 
128 000 kronor omsorgen. 

• Inköp av möbler och inventarier fördelas lika 50/50 mellan parterna. 
Omsorgsförvaltningen ansvara sedan för inventarierna. 

• Vård och omsorg ska ta fram en VBL för verksamheten (verksamhets 
beskrivning)  

• Omsorgen ansvarar för kostnaden för lokalvård.  
• Kostnaderna för tillgänglighet och brand i lägenhetskorridorer och 

trapphus ansvara Hedemorabostäder, cirka 3 300 000 kronor. 
• Når projekt är genomfört omsätts denna avsiktsförklaring till ett 

ordinarie hyresavtal med 10 års löptid.  

Beslutsunderlag 
Vård-och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse  den 31 maj 2018 
Trygghetsboende Gussarvsgården § 44  
Tillägg till Hyresavtal Gussarvsgården för trygghetsboende den 20 november 
2018 från Hedemora Bostäder  
Trygghetsboende hyreskalkyl 5050 –  den 20 november 2018 från Hedemora 
Bostäder  
Trygghetsboende Gussarvsgården § 86 
Tillägg till Hyresavtal Gussarvsgården för trygghetsboende version 2 – den 8 
januari 2019.  
 
 
 
 
Forts. § 7 
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Forts. § 7 

Verkställighetsutskottets beslut  
1. Att Verkställighetsutskottet ser positivt till 

trygghetsboende/seniorboende och ger förvaltningen i uppdrag att 
fortsatta ha kontakten med Hedemora Bostäder. 

2. Att Verkställighetsutskottet lämnar ärendet utan eget förslag till 
Omsorgsnämnden.  

Deltar inte 
Britt-Inger Remning (M) deltar inte i beslutet. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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