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§ 51  

Fastställande av dagordning 
 
Sammanfattning 
 
Ärende digital medarbetare utgår 

Tillkommer ett ärende gällande synpunkt/klagomål, inkommet meddelande 
från Ivo 

Tillkommer, stärkt kompetens i vård och omsorg, en remiss som 
omsorgsnämnden har fått en förfrågan om att besvara 
 

Omsorgsnämndens verksamhetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verksamhetsutskott beslutar fastställa dagordningen 
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§ 52  

Ekonomi 
 
Sammanfattning 
 
Ekonom Anita Mikkonen redovisar utfall. 

Avdelningscheferna redogör för utredningsuppdrag för verksamheten 
Gnistan i syfte att förändra arbetssätt för hemmaplanslösningar. 

Budget under perioden 2019-01-01 – 2019-05-31 presenteras 
Preliminära ramar, genomgång av beräkningsunderlag för 2020 

Beslutsunderlag 
Muntlig information av ekonom vid sammanträdet 19 juni 2019 

Omsorgsnämndens övergripande budget till och med 31 maj 2019 

Omsorgsnämndens verksamhetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verksamhetsutskott har tagit del av de ekonomiska 
utfallet tom 31 maj samt beräkningsunderlag för 2020. 
Omsorgsförvaltningen får i uppdrag att balansera underskottet. Uppdrag att 
utreda och se över nya arbetssätt som kan effektivisera verksamheten 
Gnistan. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 

 



 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
5(12) 

Sammanträdesdatum 
2019-06-19 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 53 Dnr ON 167-19   287 

Omflyttning av verksamheter 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har tagit ett budgetbeslut för 2019 som innebär att 
SFI:s lokaler på Kraftgatan 12 (fastighetsbeteckning Trissan 2) ska 
avvecklas. Hyresavtalet med Hedemora Kommunfastigheter är skrivet tom 
2041-12-31 vilket innebär att om ingen verksamhet nyttjar lokalen kommer 
kostnaden att kvarstå för Hedemora kommun och därmed inte ge någon 
besparing.  
Planering av nuläge och kommande läge med nytta för verksamheterna 

Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 maj 
2019 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut 
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av information och 
ärendet återupptas vid omsorgsnämndens sammanträde den 3 september 
2019 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 3 september 
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§ 54 Dnr ON065-18   049 

Föreningsbidrag 2019 
 
Sammanfattning 
Ansökan från Hedemora kvinnojour till omsorgsnämnden om 
föreningsbidrag, 2019. Ansökan gäller 100 000 kronor. 

Ansökan från Brottsofferjouren, ansökan gäller 75 000 kronor. 

Ansökan från BRIS, ansökan gäller 32 000 kronor. 

Summa specificerade ansökningar 207 000 kronor. 
 

Beslutsunderlag 
Ansökan från BRIS den 14 augusti 2019 
Ansökan från Brottsofferjouren den 28 september 2018 
Ansökan från Hedemora kvinnojour den 12 juni 2019 
Omsorgsförvaltningens sammanställning av ansökningar den 12 juni 2019 

Omsorgsnämndens verksamhetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verksamhetsutskott överlåter till omsorgsnämnden att 
besluta för verksamhetsåret 2019, förslag att bevilja bidrag till  
 
Brottsofferjouren 15 000 
BRIS  10 000 
Kvinnojouren 25 000 

 

Summa:  50 000 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 55 Dnr ON028-19   002 

Ändring av delegationsordningen 
 
Sammanfattning 
I delegationsordningen är socialsekreterare och handläggare delegat, men det 
saknas i delegationsordningens ruta för kommentarer att besluten ska fattas 
enligt Hedemora kommuns riktlinjer avseende begravningskostnad. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 maj 2019 

Omsorgsnämndens verksamhetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verksamhetsutskott föreslår omsorgsnämnden besluta att 
lägga till text i delegationsordningen, begravningskostnader beviljas enligt 
Hedemora kommuns riktlinjer.  
Omsorgsförvaltningen får i uppdrag att gå igenom och revidera riktlinjerna 
vid behov 

 
Beröm för väl genomförd checklista i tjänsteskrivelsen 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 57 Dnr ON162-19   722 

KPMG- Granskning av vårdkedjan för personer med 
psykisk funktionsnedsättning 
 
Sammanfattning 
 
Ett granskningsprojekt kring detta tema i samverkan har beslutats mellan 
kommunernas och Region Dalarnas revisorer 
Syftet är att granska ändamålsenlighet och effektivitet i vårdkedjan för 
personer med psykisk funktionsnedsättning som är i behov av insatser från 
såväl kommun som landsting. I detta ligger att bedöma om samverkan i 
vårdkedjan för målgruppen planeras, styrs, genomförs, utvärderas och 
förbättras på ett tillfredsställande sätt. 
Starka och svaga sidor i vårdkedjan identifieras. Rekommendationer för att 
förbättra vårdkedjan presenteras i förekommande fall. 
Granskningen genomförs som en intervju och dokumentgranskning samt 
innehåller även en substansdel där ett urval vårdplaner (SIP:ar) granskas. 

Beslutsunderlag 
KPMG projektplan den 31 maj 2019 

Omsorgsnämndens verksamhetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verksamhetsutskott har tagit del av informationen 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 58  Dnr ON 155-19   108 

Ärende från IVO 
 
Sammanfattning 
 
Riktad kritik mot handläggare och enhetschef. 
Personer som slutat har utsatts för orättvis kritik, kränkning från enhetschef. 
Kritik till enskild handläggare, ej besökt barn under handläggning 
Arbetsmiljö 

Åtgärder, handledning har satts in, enskilda samtal kommer att erbjudas 
tillsammans med gruppsamtal.  
Avvikelsehanteringen behöver användas för verksamhetens utveckling 
IVO lägger ner ärendet och utredning får göras inom förvaltningen 

Beslutsunderlag 
IVO, meddelande gällande anonymt klagomål, 28 maj 2019 

Omsorgsförvaltningens utredning av anmälan, anonymt klagomål, 12 juni 
2019 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott beslut 
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av informationen 

  

 



 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
11(12) 

Sammanträdesdatum 
2019-06-19 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 59 Dnr ON 196-19   700 

Socialdepartementet 
 
Sammanfattning 
Stärkt kompetens i vård och omsorg, en remiss som omsorgsnämnden har 
fått en förfrågan om att besvara och ha synpunkter på 

Beslutsunderlag 
Regeringskansliet, förvaltningsavdelningen remissinstanser 31 maj 2019 
Regeringskansliet Socialdepartementet 31 maj 2019 

Omsorgsnämndens verksamhetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verksamhetsutskott beslutar att inte svara på remissen 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 60  

Rapporter 
 
Sammanfattning 
 
Viveka ledamot från Tolkföreningen rapporterar, bjuda in tolkföreningen 
under hösten 
 
Kajsa-Lena rapporterar från gemensamma nämnden för 
alkohol, tobak och receptfria läkemedel 
 
Ett ärende med personlig assistans, förvaltningsrätten har gett avslag på 
personlig assistansen 

FUB genom Anders Bond har skickat ett ärende till kommunstyrelsen 
gällande felaktig avslutande av Bodavägen 

 

 

Omsorgsnämndens verksamhetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verksamhetsutskott har tagit del av rapporter och beslutar 
att tolkföreningen bjuds in till omsorgsnämnden under hösten 
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