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Plats och tid Tjädernhuset, sammanträdesrum Vargen, kl. 09.00 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista sida 2 

Övriga närvarande Ersättare 
Se närvarolista sida 2 
Tjänstemän 
Se närvarolista sida 2 
Övriga 
Se närvarolista sida 2 

Justerare Kajsa-Lena Fagerström, (S) 

Justeringens plats och tid Vintergatan 2, torsdag den 19 september 2019, kl. 13.30 
 
Underskrifter 
 Sekreterare  ________________________________  Paragrafer 72 - 77  
   Ingela Sätterström  

 Ordförande  ________________________________  
 

   Owe Ahlinder (C)  

 Justerare  ________________________________   
 

   Kajsa-Lena Fagerström (S)   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Omsorgsnämndens verkställighetsutskott 

Sammanträdesdatum 2019-09-18 

Datum då anslaget sätts upp 2019-09-20 Datum då anslaget tas ned 2019-10-12  

Förvaringsplats för protokollet Omsorgsförvaltningen 
 

Underskrift  ________________________________  
 

   Ingela Sätterström  
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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter 
 

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

Tjänstgörande ersättare 
 

Inga-Britt Johansson (KL)  

Övriga närvarande  

Ersättare 
 

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

Tjänstemän Carina Lundgren, avdelningschef 
Lena Wilstrand, avdelningschef 
Eva Back § 73 
Anita Mikkonen § 73 
 
Ingela Sätterström, nämndsekreterare  
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§ 72  

Godkännande av dagordning 
 
Sammanfattning 
Utgår, Punkten avgift för boendestöd lyfts ut för att få in mera faktaunderlag. 
Se över t.ex. andra kommuner, SKL och socialstyrelsen  
Materialet är i grunden en budgetfråga, likställighetsprincipen och 
rättviseprincipen ska vägas in 

Tillägg, Ärende gällande yttrande till kommunstyrelsen avseende skrivelse 
om nedläggning av gruppbostad. 

Tillägg, Ärende gällande yttrande till förvaltningsrätten avseende ersättning 
för personlig assistans 
 

Verkställighetsutskottets beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott godkänner dagordningen 
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§ 73 Dnr ON034-19   040 

Ekonomi 
 
Sammanfattning 
I enlighet med Hedemora kommuns styrmodell har ett delårsbokslut framtagits. 
Dels gällande mål och nyckeltalsarbetet som pågår på förvaltningen och dels 
gällande ekonomi och budget.  
Måluppfyllelse kommer att redovisas i årsredovisningen, delårsbokslutet ger en 
indikation på om vi kommer nå målen vid årets slut när nya mätningar 
genomförs. 

Ekonomerna och kvalitetsutvecklaren är inbjudna till sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från omsorgsförvaltningen Delårsbokslut Omsorgsnämnden 
den 11 september 2019 
Delårsbokslut 31 augusti 2019 
Muntlig redovisning av ekonomer 

Verkställighetsutskottets beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott föreslår omsorgsnämnden att 
godkänna delårsbokslut för Omsorgsnämnden. 

  

 

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 74 Dnr ON300-19   761 

Hur minskas antal förlängningar av vuxenenhetens 
antal placeringar? 
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsförvaltningen fick i uppdrag att stänga Tallåkern, (placering på 
hemmaplan under öppenvårdsbehandling) i besparingssyfte. 
I en ny bedömning anses inte det genomförbart utan omsorgsnämnden 
behöver hitta alternativ på hemmaplan för att minska antal placeringar. 
Förvaltningen har uppmärksammat att placeringstiden i många ärenden blir 
långa och behöver ta fram ett arbetssätt så att en plan görs i samband med 
beslut av placeringar. 

Verkställighetsutskottets beslut  
 
Verkställighetsutskottet ger uppdrag till omsorgsförvaltningen att: 

1. Ta fram en plan för att minska de långa placeringarna inom 
missbruksvården. 

2. Ta fram en plan för hemmaplanslösning för missbruksvården. 

3. En delrapportering lämnas till verkställighetsutskottet den 20 
november 2019 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
Diariet 
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§ 75 Dnr ON260-19   721 

Yttrande på skrivelse 
 
Sammanfattning 
En skrivelse har inkommit från Britt-Inger Remning (M) gällande beslut ON 
§ 102 från den 4 september 2019, önskemål lämnas om att kommunjuristens 
kommentarer gällande nedläggning av Bodavägen ska presenteras skriftligt 
inför omsorgsnämndens svar till kommunstyrelsens beredning. 
 
Beslutsunderlag 

Skrivelse från Britt-Inger Remning (M) 

Omsorgsnämndens beslut § 102, 4 september 2019 

Verkställighetsutskottets beslut  
1. Verkställighetsutskottet föreslår omsorgsnämnden att besluta att 

återta beslut § 102 från den 4 september 2019 

Med lydelse omsorgsnämnden ställer sig bakom yttrande som sitt 
eget. 

2. Verkställighetsutskottet ger kommunjuristen i uppdrag att utforma ett 
skriftligt svar gällande skrivelse från ordförande i FUB Säter – 
Hedemora avseende nedläggning av Bodavägen.  
Presenteras för omsorgsnämnden i oktober. 

  

Utdrag till 
Kommunjuristen 
Omsorgsnämnden 
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§ 77  

Rapporter 
 
Sammanfattning 

2 heltidsanställda har under en veckas tid arbetat med att utlämna allmänna 
handlingar till olika intressenter. 

Önskemål har inkommit om bokningar av intervjuer från massmedia. 

Kontor på Ämbetsgatan är avvecklade. Flyttning till Vintergatans lokaler är 
nu klar 

Nya vård- och omsorgsboendet, Hedemorabostäder ska presentera ett 
förslag. Mer information vid nästa verkställighetsutskott i oktober. 
Lokalstrategen håller i materialet. 

KSAU har tagit ramen inför 2020. 
Diskussion om budget och de presenterade listorna 

Sjukskrivningstal redovisas till omsorgsnämnden i oktober. 

Verkställighetsutskottets beslut  
Verkställighetsutskottet har tagit del av rapporter 
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