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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter 
 

Kajsa-Lena Fagerström (S), 1:e v ordf. §§ 61-63, 65-71 
Lars Eklund (V) 
Owe Ahlinder (C), ordf. 
Britt-Inger Remning (M), 2:e vice ordf. 
 

Tjänstgörande ersättare 
 

Inga-Britt Johansson (KL) 
Lars Westlund (S) § 64 
 

Övriga närvarande  

Ersättare 
 

Lars Westlund (S)  §§ 61-63, 65-71 
Viveka Morelius (S) 
Christer Villborg (C) 
 

Tjänstemän Eva Back, ekonom § 62 
Anita Mikkonen, ekonom § 62 
Lena Wilstrand, avdelningschef 
Carina Lundgren, avdelningschef 
Jaana Karlsson, nämndsekreterare 
 

Övriga  
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§ 61  

Fastställande av dagordning 
 
Sammanfattning 
Dagordning presenteras enligt utskickat förslag. 

Verkställighetsutskottets beslut  
Dagordningen fastställs enligt presenterat förlag 
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§ 62 Dnr ON034-19  040 

Ekonomi 
 
Sammanfattning 
Avdelningscheferna informerade om hur arbetet fortgår med 
besparingsförslagen som antogs av omsorgsnämnden den 5 juni 2019. 
En uppföljning på besparingslistan presenterades. 
Ekonomerna informerade att besparingarna börjar ge resultat på prognosen. 

Beslutsunderlag 
Beslut besparingsförslag den 5 juni 2019 
Omsorgsnämnden den 5 juni 2019 § 63 
Uppföljning på besparingslistan den 21 augusti 2019 

Verkställighetsutskottets beslut  
1. Verkställighetsutskottet har tagit del av informationen. 

2. Uppdrag ges till omsorgsförvaltningen att arbeta vidare med 
besparingslistan och utredningarna. 

  

Utdrag till 
Avdelningscheferna 
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§ 63 Dnr ON176-19  706 

Servicetjänst grönyteskötsel/snöskottning åt 
pensionärer/funktionsvarierade personer. Förslag till 
rutin och taxa. 
 
Sammanfattning 
Pensionärer och funktionsvarierade personer som är boende/vistas i villa 
eller bostadsrätt, kan behöva ha hjälp med grönyteskötsel/snöskottning för 
att upprätthålla en god livskvalitet i hemmet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse servicetjänst grönyteskötsel/snöskottning åt 
pensionärer/funktionsvarierade personer. Förslag till rutin och taxa den 8 maj 
2019. 

Förslag till omsorgsnämnden 
1. Omsorgsnämnden godkänner rutinen i enlighet med lagen om vissa 

kommunala befogenheter för personer 67 år och äldre. 

2. Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att pris per 
timme ska vara 200 kronor. 

3. Verkställighetsutskottet beslutar att servicetjänsten ska gälla i första 
hand för de som är folkbokförda i Hedemora kommun. 

  

Utdrag till 
Avdelningschef 
Enhetschef AME 
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§ 64 Dnr ON185-19  027 

Undantag från besparing fortbildning 
 

Sammanfattning 
Handläggare inom de olika myndigheter som samverkar inom Södra 
Dalarnas samordningsförbund, bör ha ett gemensamt arbetssätt. Södra 
Dalarnas samordningsförbund genomför därför kontinuerligt utbildning i 
lösningsfokus. 
Äska 18 000 kronor till fortbildning för anställda på arbetsmarknadsenheten 
- AME och vuxenenheten gällande utbildning i lösningsfokus via Södra 
Dalarnas samordningsförbund. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsnämnden den 5 juni 2019 § 63 
Tjänsteskrivelse undantag från besparing fortbildning för anställda på AME 
den 17 juni 2019. 

Jäv 
Kajsa-Lena Fagerström (S) anmäler jäv. 

Verkställighetsutskottets beslut 
1. I tjänsteskrivelsens jämnställdhetschecklistan punkt 4 ska ändras till 

att svaret ska vara Ja. Erbjuda all personal främjar jämställdhet. 

Förslag till omsorgsnämnden 
1. Omsorgsnämnden beviljar AME och vuxenenheten 18 000 kronor för 

fortbildning i lösningsfokuserat arbetssätt via Södra Dalarnas 
samordningsförbund, finansieringar sker genom externa medel . 

2. Uppmuntra verksamheten att använda webbaserade utbildningar.  

Deltar inte 
Britt-Inger Remning (M) och Inga-Britt Johansson (KL) deltar inte i det 
första beslutet i Förslag till omsorgsnämnden, punkten 1, ”Omsorgsnämnden 
beviljar AME och vuxenenheten 18 000 kronor för fortbildning i 
lösningsfokuserat arbetssätt via Södra Dalarnas samordningsförbund, 
finansieringar sker genom externa medel”, med motivering att det inte finns 
tydliga siffor i underlagen som presenterades på sammanträdet och en 
önskan är att det ska finnas klarlagda siffror till omsorgsnämnden den 4 
september 2019. 
  
 
Forts. § 64 
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Forts. § 64 

Utdrag till 
Enhetschef vuxenenheten 
Enhetschef AME 



 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
9(15) 

Sammanträdesdatum 
2019-08-21 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 65 Dnr ON261-19  751 
 Dnr ON034-19  040 

Projekt - Placeringsgrupp inom barn och unga 
 
Sammanfattning 
Omsorgsförvaltningen har haft ökande kostnader för placeringar av barn och 
unga. Vi behöver sätta in åtgärder för att minska dessa kostnader. Andelen 
konsulentstödda familjehem har ökat i förhållande till familjehem i egen 
regi. De konsulentstödda familjehemmen kostar i genomsnitt ca tre gånger så 
mycket som de i egen regi. Därav behöver vi hitta arbetssätt och metoder för 
att rekrytera, följa upp och bibehålla familjehem i egen regi. 
Ett projekt ska införas för att minska kostnaderna och öka kvaliteten 
gällande placeringar av barn och unga i kommunen. 
En placeringsgrupp ska skapas och gruppen ska drivas som ett projekt under 
två år som ska arbeta aktivt med att på sikt försöka placera de flesta som har 
behov utav familjehem inom egen regi. 
Även en översyn utav institutionsplaceringar inom barn och unga kommer 
att ske i nära samarbete mellan placeringsgruppen och handläggaren.  

Omsorgsnämnden beslutade den 5 juni 2019 om en besparingsförslagslista 
där en av åtgärderna var att förvaltningen aktivt skulle arbeta mot egna 
familjehem istället för konsulentstödda. Därav uppkomsten av detta projekt. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsnämnden den 5 juni 2019 § 63 
Projektbeskrivning den 31 maj 2019 
Tjänsteskrivelse projekt – placeringsgrupp inom barn och unga den 15 
augusti 2019 

Verkställighetsutskottets beslut 
Verkställighetsutskottet lämnar utan eget förlag till omsorgsnämnden. 
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§ 66 Dnr ON091-17  041 

Analysrapport och återrapportering 
 
Sammanfattning 
Omsorgsnämnden har fått i uppdrag att återrapportera hur man arbetat med 
de förslag som framkom i den kommunövergripande analysrapporten.  
Analysrapporten behandlade 6 av nyckeltalen från Mål & budget. 
Analysgruppen i kommunen valde ut dessa sex nyckeltal utifrån att det var 
områden där Hedemora kommun hade utmärkt sig som sämre i jämförelse 
med andra kommuner.  
Rapporten som nu ska behandlas svarar på hur Omsorgsförvaltningen arbetat 
vidare med analysrapportens förslag till åtgärder. Huvudfokus har lagts på de 
nyckeltal som direkt berör Omsorgsförvaltningen 
- Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20 - 64 år 
- Invånare 17 - 24 år som varken studerar eller arbetar samt  
- Antal personer som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde. 
 
Presentation ska ske till kommunfullmäktige den 22 oktober 2019. 

Beslutsunderlag 
Analysrapport för Hedemora kommun 2018 den 5 april 2019 
Kommunfullmäktig den 18 juni 2019 § 115 
Tjänsteskrivelse analysrapport och återrapportering den 15 juni 2019 

Förslag till omsorgsnämnden 
Omsorgsnämnden godkänner rapporten ”Återkoppling analysrapport till 
kommunfullmäktige” som sin egen. 
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§ 67 Dnr VO196-14  700 
 Dnr ON263-19  700 

Verksamhetschef för hälso- och sjukvård - HSL  
 
Sammanfattning 
Varje enhet som utför hälso- och sjukvård måste ha en verksamhetschef för 
HSL 
Hälso- och sjukvårdslagen föreskriver att ledningen av hälso- och sjukvård 
skall vara organiserad så att den tillgodoser hög patientsäkerhet och god 
kvalitet av vården samt främjar kostnadseffektivitet. I kommunalt bedriven 
verksamhet skall det finns en medicinskt ansvarig sjuksköterska. Dessutom 
måste det finnas en verksamhetschef. I vissa arbetsuppgifter som åligger 
medicinskt ansvarig sjuksköterska är sjuksköterskan direkt underställd 
Omsorgsnämnden och inte underställd verksamhetschefen. 
I omsorgsnämndens beslut den 27 maj 2014 beslutades att i uppdraget 
förvaltningschef ingår även att vara verksamhetschef HSL 

Det finns ingen utsedd verksamhetschef för den kommunala hälso- och 
sjukvården i Hedemora kommun. Omsorgsförvaltningen föreslår att 
avdelningschef Carina Lundgren utses till verksamhetschef HSL under 
tillsättning av förvaltningschef dock längst till och med 31 januari 2020.  

Beslutsunderlag 
Omsorgsnämndens den 27 maj 2014 § 88 
Tjänsteskrivelse Verksamhetschef HSL den 15 augusti 2019 

Förslag till omsorgsnämnden 
Omsorgsnämnden utser Carina Lundgren till verksamhetschef för HSL under 
tillsättning av förvaltningschef dock längst till och med 31 januari 2020. 
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§ 68 Dnr ON028-19  002 

Ändring av delegationsordningen 
 
Sammanfattning 
Under tiden som rekrytering av ny förvaltningschef för 
omsorgsförvaltningen pågår, dock längst till och med den 31 januari 2020, så 
behöver omsorgsnämnden uppdra till avdelningscheferna Lena Wilstrand 
och Carina Lundgren att få fatta beslut enligt delegationsordningen där 
förvaltningschef ensam är delegat. 

Beslutsunderlag 
Delegationsordningen för omsorgsförvaltningen den 1 mars 2019. 

Förslag till omsorgsnämnden 
Omsorgsnämnden beslutar att avdelningscheferna Lena Wilstrand och 
Carina Lundgren få fatta beslut enligt delegationsordningen där 
förvaltningschef ensam är delegat dock längst till och med den 31 januari 
2020. 
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§ 69 Dnr ON262-19  720 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och 
LSS 
 
Sammanfattning 
Kommunerna har från den 1 juli 2006 genom en ändring i socialtjänstlagen 
16 kap 6 f§, skyldighet att till inspektionen för vård och omsorg (IVO), 
kommunernas revisorer och kommunfullmäktige rapportera in gynnande 
beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Från den 1 
juli 2008 gäller även dessa regler för Lagen om stöd och servis till viss 
funktionshindrade - LSS. 
Omsorgsförvaltningen har gynnande beslut som ej verkställts inom tre 
månader från 2019-03-01—2019-06-30 

Beslutsunderlag 
Rapport av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS den 5 augusti 2019. 

Verkställighetsutskottets beslut 
Verkställighetsutskottet har tagit del av rapporten. 

Förslag till omsorgsnämnden 
Omsorgsnämndens förslag till kommunfullmäktige att godkänna Rapport av 
ej verkställda beslut enligt SoL och LSS. 
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§ 70  

Delgivningar 
 
Följande delgivning presenteras: 

a) ON257-19 739 Skrivelse angående MRSA (multiresistenta bakterier) 

Verkställighetsutskottets beslut  
Verkställighetsutskottet har tagit del av delgivningen. 
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§ 71  

Rapporter 
1. Viveka Morelius (S) frågar om rekryteringen av förvaltningschef är 

klar. Avdelningschefen meddelar att rekrytering pågår ännu. 

Verkställighetsutskottets beslut  
Verkställighetsutskottet har tagit del av rapporten. 
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