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Närvarolista 
Ledamöter 
 

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

Tjänstgörande ersättare Inga-Britt Johansson (KL) 
 

Ersättare 
 

Lars Westlund (S) 
Christer Villborg (C) 
Tamara Zuljevic (M) 
 

Tjänstemän Agneta Ivåker, förvaltningschef 
Jaana Karlsson, sekreterare 
Anita Mikkonen, ekonom § 32 
Carina Lundgren, enhetschef äldreomsorg § 35 
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§ 31  

Fastställande av dagordning 
Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag. 

Verkställighetsutskottets beslut  
Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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§ 32 Dnr ON 034-19  040 

Ekonomi 
 
Sammanfattning 
Ekonomen redovisade uppföljning för januari – mars 2019 och gav 
preliminär prognos för året. 

Förvaltningschef informerade muntligt hur omsorgsförvaltningen arbetar för 
att få ner underskott i budgeten och informerade om att 
omsorgsförvaltningen har inga kostnader för trygg hemgång och 
slutenvårdskostnader. 

Beslutsunderlag 
Uppföljning och prognos den 17 april 2019. 

Verkställighetsutskottets beslut  
1. Verkställighetsutskottet har tagit del av informationen. 

2. Uppdrag till omsorgsförvaltningen att de kontinuerligt presenterar till 
omsorgsnämnden åtgärdsförslag för balans relaterade till den 
ekonomiska uppföljningen. 

Protokollsanteckning 
Britt-Inger Remning (M) lämnar följande protokollsanteckning: 
Se över betalningsansvar mellan permanent uppehållstillstånd och 
etableringsersättning. 
  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 33 Dnr ON168-17  700 

Samverkan för trygg och effektiv utskrivning från 
sluten och hälso- och sjukvård. 
 
Sammanfattning 
Den länsövergripande överenskommelsen mellan Region Dalarna och 
kommunerna i Dalarna om samverkan för trygg och effektiv utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård har sin grund i lag om samverkan vid utskrivning 
från sluten hälso- och sjukvård och gäller fr.o.m. 1 januari 2018. 
Syftet med den nya lagen är att patienter som inte har längre behov av den 
slutna vårdens resurser, så snart som möjligt ska kunna lämna slutenvården på 
ett tryggt sätt. 
Överenskommelsen den 15 mars 2019 ersätter tidigare överenskommelse om 
samordnad vårdplanering som tecknats mellan landstinget och respektive 
kommun. 
Överenskommelse har uppdaterats och gäller fr.o.m. 1 januari 2019. 
Överenskommelsen har anpassats till att även gälla psykiatrisk vård utan 
undantag. 

Beslutsunderlag 
Förslag på överenskommelse Samverkan för trygg och effektiv utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård den 9 oktober 2017. 
Reviderad överenskommelse Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- 
och sjukvård 2019 den 15 mars 2019. 

Förslag till omsorgsnämnden 
Omsorgsnämnden ställer sig bakom överenskommelsen. 
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§ 34 Dnr ON107-19  046 

Ansökan ur Mina Brickmansfond 2019 
 
Sammanfattning 
Ansökan inkommen den 5 mars 2019 från Vinstragården om att de ansöker 
om 14 950 kronor plus moms ur Mina Brickmans fond för inköp avsett 
aktivitetsmaterial som heter kulturarkivet 365. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om medel ur Mina Brickmans fond den 5 mars 2019. 
Utdelningsbart belopp för 2019 från ekonom den 1 april 2019. 

Förslag till omsorgsnämnden  
Bevilja Vinstragårdens ansökan om medel ur Mina Brickmans fond om 
14 950 kronor plus moms för inköp avsett aktivitetsmaterial som heter 
kulturarkivet 365. 
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§ 35 Dnr ON108-19  721 

Redovisning av dagsläget och behov av boende för 
personer med behov av LSS-insatser 

Sammanfattning 
Under 2013 gjordes en inventering av gruppbostäder och servicebostäder i 
Vård och omsorgsförvaltningen samt förväntade behov av boendeplatser och 
en plan till 2020 togs fram. Under åren som gått har förändringar skett med 
nuvarande omsorgsförvaltning gör fortfarande bedömningen att förändringar 
fortfarande behöver ske inom LSS verksamheten (Lagen om stöd och 
service). 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Redovisning av dagsläget och behov av boende för personer 
med behov av LSS-insatser den 4 april 2019. 

Förslag till omsorgsnämnden  
Omsorgsnämnden antar redovisningen och planen till 2025 och ger 
omsorgsförvaltningen i uppdrag att återkomma vid avsteg från planen. 
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§ 36 ON028-19  002 

Delegationsordning för personalfrågor 
 
Sammanfattning 
Förslag till omsorgsförvaltningens delegationsordning för personalfrågor 
2019 presenteras. 

Beslutsunderlag 
Förslag på delegationsordning för personalfrågor den 25 mars 2019. 

Förslag till Omsorgsnämnden 
Presenterad delegationsordning för personalfrågor för omsorgsförvaltningen 
2019 antas. 
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§ 37 Dnr ON109-19  700 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
 
Sammanfattning 
Den 1 januari 2012 trädde Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) i kraft. 
Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), Tandvårdslagen (1985:125), 
Socialtjänstlagen (2001:453) och Lag (1993:387) om stöd och service till 
vissa funktionshindrade innehåller alla bestämmelser som innebär att 
kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och 
säkras. SOSFS 2011:9 beskriver att vårdgivare eller den som bedriver 
verksamhet inom Socialtjänst eller LSS ansvarar för att det finns ett 
ledningssystem i verksamheten som syftar till att kvaliteten upprätthålls och 
säkerställer att bestämmelser i ovan nämnda lagar efterlevs. 
 
Omsorgsförvaltningens verksamheter bedrivs på uppdrag av 
omsorgsnämnden i Hedemora kommun. Socialtjänst, hälso- och sjukvård 
samt verksamhet enligt LSS, vilka inryms inom omsorgsförvaltningens 
verksamheter, är komplexa verksamheter och kräver ett ledningssystem för 
att kunna säkra och utveckla god kvalitet.  
Ledningssystemet ska också vara ett stöd för de anställda i 
omsorgsförvaltningen genom tydlighet i vad de ska göra i sitt arbete. 
Systemet skapar en gemensam struktur för omsorgsförvaltningens arbete 
med planering, genomförande, utveckling och uppföljning av verksamheten 

Beslutsunderlag 
Förslag Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete den 8 april 2019. 

Förslag till Omsorgsnämnden  
Omsorgsförvaltningens förslag på Ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete den 8 april 2019 antas. 
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§ 38 Dnr ON059-19  739 

Information om inkomna skrivelser gällande 
semesterperioder 
 
Sammanfattning 
Inkomna skrivelser från personalgrupper som jobbar på Hemtjänsten, 
Norden och Vinstragården som protesterar mot föreslagna semesterperioder i 
sommar. 

Verkställighetsutskottets beslut  
Verkställighetsutskottet har tagit del av informationen. 
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§ 39  

Rapporter 
1. Kajsa-Lena Fagerström (S) informerade om kontaktpolitiker besöket 

på försörjningsstöd som hon avser sig att inte gå vidare med i 
nuläget. 

2. Kajsa-Lena Fagerström (S) rapporterade om styrelsemötet den 9 april 
2019 för Maggie Anderssons fond. 

3. Kajsa-Lena Fagerström (S) informerade om inkommen skrivelsen 
gällande tobaksavgifter. 

4. Kajsa-Lena Fagerström (S) rapporterade om att Finsam bjuder in till 
medlemsråd den 17 maj 2019. 

Verkställighetsutskottets beslut  
1. Verkställighetsutskottet har tagit del av rapporterna. 

2. Uppdrag till omsorgsförvaltningen att se över reglerna för 
kontaktpolitikerskapet och under tiden pausa 
kontaktpolitikeruppdragen. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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