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§ 20  

Fastställande av dagordning 
Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag. 

Verkställighetsutskottets beslut  
Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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§ 21  

Ekonomi 
 
Sammanfattning 
Ekonomerna Anita Mikkonen och Eva Back informerade om uppföljning för 
februari 2019.  

Beslutsunderlag 
Uppföljning för februari den 13 mars 2019. 

Verkställighetsutskottets beslut  
Verkställighetsutskottet har tagit del av informationen. 

Förslag till omsorgsnämnden 
Lämnar utan eget förslag till omsorgsnämnden. 
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§ 22 Dnr ON056-19  770 

Ny Nära Vård Södra Dalarna januari 2019 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschefen informerade om projektet Ny Nära Vård Södra Dalarna 
januari 2019, projekttiden är mars 2018 till mars 2020 och är tillsammans 
med Avesta kommun och Region Dalarna. 

Beslutsunderlag 
Presentation Ny Nära Vård Södra Dalarna januari 2019. 

Verkställighetsutskottets beslut  
Verkställighetsutskottet har tagit del av presentationen. 

Förslag till omsorgsnämnden 
Lämnar utan eget förslag till omsorgsnämnden. 
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§ 23 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. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens patientsäkerhetsberättelse den 26 februari 2019. 

Verkställighetsutskottets beslut  
Verkställighetsutskottet har tagit del av redovisningen. 

Förslag till omsorgsnämnden 
Lämnar utan eget förslag till omsorgsnämnden. 
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§ 24 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. 

Verkställighetsutskottets beslut  
Verkställighetsutskottet har tagit del av yttrandet. 

Förslag till omsorgsnämnden 
Lämnar utan eget förslag till omsorgsnämnden. 
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§ 25  

Aktuell sjukskrivningsstatistik 
 
Sammanfattning 
HR-konsult från personalavdelningen gav rapport om aktuell 
sjukskrivningsstatistik januari 2019 för omsorgsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Sjukskrivningsstatistik januari 2019.  

Verkställighetsutskottets beslut  
Verkställighetsutskottet har tagit del av informationen. 

Förslag till omsorgsnämnden 
Lämnar utan eget förslag till omsorgsnämnden. 
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§ 26 DnrON028-19  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. 

Förslag till Omsorgsnämnden  
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. 
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§ 27 Dnr ON149-18  007 

Yttrande över granskning om Framtidens äldreboende 
 
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. 

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 
 
 
 
Forts § 27 
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Forts. § 27 

 

Förslag till omsorgsnämnden 
Omsorgsnämnden ställer sig bakom yttrandet. 
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§ 28 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. 

Verkställighetsutskottets beslut  
Verkställighetsutskottet har tagit del av skrivelsen. 

Förslag till omsorgsnämnden 
Lämnar utan eget förslag till omsorgsnämnden. 
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§ 29 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 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 mars 2019. 

Förslag till omsorgsnämnden  
Omsorgsnämnden godkänner rutinen för Omsorgsförvaltningens tillfälliga 
boenden.  
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§ 30  

Rapporter 
1. Förvaltningschefen rapporterade om hur omsorgsförvaltningen ser 

över lokaler gällande personal och boenden.  

2. Helen Edwards Lutsch (KL) rapporterade om studiebesök på Hjalmar 
och Vinstragården. 

Verkställighetsutskottets beslut  
Verkställighetsutskottet har tagit del av rapporterna. 
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