
 
 

VU 
 

PROTOKOLL 
 

2019-11-20 
 
 
 

 



 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

 
 
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(20) 

Sammanträdesdatum 
2019-11-20 

 
 

  
 
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  

Justeringens plats och tid Vintergatan 2, den 22 november 2019, kl. 10.30 
 
Underskrifter 
 Sekreterare  ________________________________  Paragrafer 99 - 115  
   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 2019-11-20 

Datum då anslaget sätts upp 2019-11-22 Datum då anslaget tas ned 2019-12-14  

Förvaringsplats för protokollet Omsorgsförvaltningen 
 

Underskrift  ________________________________  
 

   Ingela Sätterström  
 

 



 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(20) 

Sammanträdesdatum 
2019-11-20 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter 
 

Owe Ahlinder (C) Ordförande  
Kajsa-Lena Fagerström (S) 1:e vice ordf.  
Britt-Inger Remning (M) 2:e vice ordf.  
Lars Eklund (V)  
Helen Edwards Lutsch (KL) §§ 102 - 115 
 

Tjänstgörande ersättare 
 

Inga-Britt Johansson (KL) §§ 99 - 101 
  
  

Övriga närvarande  

Ersättare 
 

Lars Westlund (S)  
Viveka Morelius (S)  
Christer Villborg (C)   
Tamara Zuljevic (M) §§ 99 - 113 
Inga-Britt Johansson (KL) §§ 102 - 115 
 
 

Tjänstemän Marjo Savelius, förvaltningschef  
Lena Wilstrand, avdelningschef  
Carina Lundgren, avdelningschef  
Eva Back, ekonom §§ 100 - 101 
Anita Mikkonen, ekonom §§ 100 - 101 
Marie Andersson, kvalitetsutvecklare § 102 
Sara Pommer, 1:e socialsekreterare §§ 102, 104 - 105 
Mattias Sundin, utvecklingsledare § 102 
Ola Jonsson, PwC § 102 
Simon Stenback, enhetschef § 104 
Pia Rickemo Norman, anhörigstödjare §§ 106 - 107 
Lena Abrahamsson, enhetschef § 109 
Elin Sylvan, studerande § 109 
Anna Eling, ledamot omsorgsnämnden § 109 
 

Övriga Ingela Sätterström, nämndsekreterare  



 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3(20) 

Sammanträdesdatum 
2019-11-20 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Innehållsförteckning 
§ 99 

Fastställande av dagordning .............................................................. 4 
§ 100 Dnr ON034-19   040 

Ekonomi ............................................................................................. 5 
§ 101  Dnr ON345-19   700 

Nytt vård- och omsorgsboende, prisbild ............................................. 6 
§ 102 Dnr ON168-19   750 

En presentation gällande digital medarbetare .................................... 7 
§ 103 

Förvaltningschef omsorgsförvaltningen .............................................. 8 
§ 104 Dnr ON300-19   761 

Delrapportering av uppdrag avseende förlängningar och antal 
placeringar, vuxenenheten ................................................................. 9 

§ 105 Dnr ON404-19   730 
Riktlinje för ekonomiskt bistånd ........................................................ 10 

§ 106 Dnr ON408-19   730 
Riktlinjer Dagverksamhet för personer med demenssjukdom ........... 11 

§ 107 Dnr ON409-19   730 
Riktlinjer anhörigstöd, reviderad ....................................................... 12 

§ 108 Dnr ON407-19   012 
Taxa för tillfällig dödsboförvaltning ................................................... 13 

§ 109 Dnr ON197-19   701 
Delrapportering omsorgsförvaltningen ............................................. 14 

§ 110 Dnr ON326-19   003 
Reglemente för omsorgsnämnden, program för KHR och KPR ........ 15 

§ 111 Dnr ON 326-19   003 
Kommunala handikapprådets förslag på namnbyte och godkännande 
av program ....................................................................................... 16 

§ 112 Dnr ON395-19   108 
Synpunkt och förslag från enskild, klädkod för tjänsteman/personal . 17 

§ 113 Dnr ON411-19   700 
Ersättning för förstörda persedlar ..................................................... 18 

§ 114 
Kalendarium 2020 ............................................................................ 19 

§ 115 Dnr ON410-19   006 
Ärendeuppföljning ............................................................................ 20 



 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
4(20) 

Sammanträdesdatum 
2019-11-20 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 99  

Fastställande av dagordning 
 
Sammanfattning 
 
Ärende 15 avgift boendestöd, ärende 18 gallringsbeslut, dokumenthantering 
och ärende 19 arkivbeskrivning utgår 
 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott fastställer dagordningen 
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§ 100 Dnr ON034-19   040 

Ekonomi 
 
Sammanfattning 
Ekonomer presenterar ekonomi, utfall tom 31 oktober 2019. 
Prognos avvikelse – 27,7 milj. 
Intäkter ligger på – 8,8 milj. 
Personalkostnader äldreomsorgen ligger bra enligt budgeterat 9,6 milj. 
Övriga kostnader -28,5 milj. Totalt för omsorgsnämnden – 21,4 milj. 
Försörjningsstöd – 7.1 milj. Placeringar BoU -12 milj. Placeringar missbruk 
– 2,4 milj. 
 

Beslutsunderlag 
Ekonomer presenterar ekonomi vid sammanträdet 20 november 2019 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av den ekonomiska 
redovisningen och konstaterar att prognosen pekar mot ett större underskott.     
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott föreslår omsorgsnämnden att 
uppdra till omsorgsförvaltningen att snarast fullfölja de tidigare beslutade 
utredningsuppdragen samt komma med ytterligare effektiviseringsförslag 
utifrån budget. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 101  Dnr ON345-19   700 

Nytt vård- och omsorgsboende, prisbild 
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden 2019-10-30 ger uppdrag till förvaltningen att arbeta vidare 
med kostnadskalkyler, se över behov av tillagningskök samt att se över 
helhetsbilden. 
Ekonom presenterar ett utkast av siffermaterial vid sammanträdet 
 

Beslutsunderlag 
Omsorgsnämndens sammanträdesprotokoll 30 oktober 2019 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av informationen.  

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott föreslår omsorgsförvaltningen att 
via lokalstrateg komma med kostnadsförslag på alternativen tillagningskök 
kontra mottagningskök. 

Priskalkyl på alla tre förslagen på äldreboende. Redovisas på 
omsorgsnämnden. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
Omsorgsnämnden 
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§ 102 Dnr ON168-19   750 

En presentation gällande digital medarbetare 
 
Sammanfattning 
Omsorgsförvaltningens vuxenenhet avseende försörjningsstöd har deltagit i 
ett projekt gällande digital medarbetare, vid digitala ansökningar frigörs 
handläggartid för klientmöten istället för dokumentationstid.  
En presentation av dagsläget och vad som behöver utvecklas. 
Kvalitetsutvecklare, 1:e socialsekreterare och socialsekreterare vid 
försörjningsstöd tillsammans med Ola Jonsson PwC som finns med på Skype 
deltar i presentationen  
 

Beslutsunderlag 
Muntlig presentation vid sammanträdet 20 november 2019 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av informationen. 
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott uppdrar till projektgruppen att 
redovisa resultatet av projektet. 

Samt presentera plan för fortsättningen 
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§ 103  

Förvaltningschef omsorgsförvaltningen 
 
Sammanfattning 
Marjo Savelius tillträder tjänsten som förvaltningschef.  
En presentation vid sammanträdet 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott hälsar Marjo Savelius välkommen 
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§ 104 Dnr ON300-19   761 

Delrapportering av uppdrag avseende förlängningar 
och antal placeringar, vuxenenheten 
 
Sammanfattning 
 
Uppdrag lämnas till omsorgsförvaltningen 18 september. 
1:e socialsekreterare och enhetschef lämnar en delrapport avseende 
förlängningar av beslut samt placeringar på vuxenenheten.  
Genomgång av beläggning av Tallåkern, under 2018 var det 2 163 vårddygn. 
9 platser med en beläggning av 5 - 6 personer. Placeringarna har varit 
långvariga. Tallåkern har blivit ett väldigt dyrt alternativ. 
Förslag om att övergå till stödboende med hjälp utifrån behov. 
Placeringar för de personer som är motiverade att ta emot hjälp. 
Diskussion om ramavtal. 

Beslutsunderlag 
Muntlig presentation under sammanträdet 20 november 2019 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av framtidsvisionen 
gällande missbruksvård, uppdrag ges till omsorgsförvaltningen att slutföra 
rapporten och redovisa i omsorgsnämnden 4 december 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningens vuxenenhet 
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§ 105 Dnr ON404-19   730 

Riktlinje för ekonomiskt bistånd 
 
Sammanfattning 
En revidering har gjort gällande riktlinjer för ekonomiskt bistånd på 
vuxenenheten, presenteras på sammanträdet 20 november 2019 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens vuxenenhets skrivelse 7 november 2019 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott lämnar utan eget förslag vidare till 
omsorgsnämnden att besluta 

 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 106 Dnr ON408-19   730 

Riktlinjer Dagverksamhet för personer med 
demenssjukdom 
 
Sammanfattning 
I Hedemora kommun finns en dagverksamhet som riktar sig till personer som 
bor hemma med utredd demensdiagnos. 
Dagverksamhet är en individuellt behovsprövad insats som utreds och beslutas 
av Biståndshandläggare enligt 4 kapitlet 1§ socialtjänstlagen. 
Dagverksamheten ger möjligheten till social samvaro, välbefinnande och 
meningsfullhet i vardagen. Dagverksamheten erbjuder stimulans, minnesträning 
och träning av funktioner/ förmågor. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens hemtjänst och dagverksamhet i ordinärt boendes 
skrivelse 7 november 2019 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott godkänner riktlinjer för 
dagverksamhet och föreslår omsorgsnämnden att godkänna riktlinjerna. 

 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 107 Dnr ON409-19   730 

Riktlinjer anhörigstöd, reviderad 
 
Sammanfattning 
Omsorgsförvaltningens anhörigsamordnare presenterar de reviderade 
riktlinjerna 
Anhörigstödets syfte är att minska de anhörigas psykiska och fysiska belastning. 
Anhörigsamordnarens uppdrag gällande anhörigstöd är främst riktat till 
anhöriga som tar hand om en äldre närstående som är demenssjuk och bor 
hemma i ordinärt boende. 

 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens riktlinjer för anhörigstöd november 2019 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott godkänner revideringen av 
riktlinjer för anhörigstöd och föreslår omsorgsnämnden att godkänna 
riktlinjerna. 

 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 108 Dnr ON407-19   012 

Taxa för tillfällig dödsboförvaltning 
 
Sammanfattning 
Kommunen har rätt att ta ut ersättning av ett dödsbo för sina kostnader vid 
dödsboförvaltning och åtgärder enligt 5 kap. 2 § begravningslagen. Timtaxan 
ska fastställas till ett belopp som täcker kommunens kostnader och inget 
mer, självkostnadsprincipen.  

I dag finns ingen fastställd taxa för förvaltning av dödsbo i Hedemora 
kommun. En underförstådd praxis i landet är att taxan sätts till 0,8 % av 
prisbasbeloppet per timme. 
 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 6 november 2019 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott föreslår omsorgsnämnden att 
föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa taxa för tillfällig 
dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen till 0,8 % av 
gällande prisbasbelopp per timme, att gälla från och med den 2 januari 2020. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 109 Dnr ON197-19   701 

Delrapportering omsorgsförvaltningen 
 
Sammanfattning 
Delrapportering avseende vad som hänt efter IVO och en rapport om 
placeringsavtal. En kallelse har kommit från IVO till tjänstemännen i 
kommunen. 
Kritik har kommit gällande de barnärenden som IVO tog med i tillsynen, 
brist på rutiner och personalens kännedom av rutiner. 
En dag om våld kommer att planeras in i början av 2020. 
16 tjänster totalt på Barn- och ungdom. 2 konsulter är inne idag. 
6 socionomer saknas, i januari är det 8 socionomer som saknas. 
Rekryteringar pågår. 
Information gällande ramavtal och hur de följs. 

Beslutsunderlag 
Muntlig presentation under sammanträdet 20 november 2019 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av rapporten och 
uppdrar till omsorgsförvaltningen att rapportera till omsorgsnämnden 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 

 



 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
15(20) 

Sammanträdesdatum 
2019-11-20 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 110 Dnr ON326-19   003 

Reglemente för omsorgsnämnden, program för KHR 
och KPR 
 
Sammanfattning 
Utkast till reglemente för omsorgsnämnden samt program för kommunala 
pensionärsrådet och kommunala handikapprådet framtaget av kommunjurist 
 

Beslutsunderlag 
Utkast reglemente och program 9 juli 2019 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av förslaget och 
föreslår Omsorgsnämnden godkänna förslag till omsorgsnämndens 
reglemente och program för KHR och KPR 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 111 Dnr ON 326-19   003 

Kommunala handikapprådets förslag på namnbyte och 
godkännande av program 
 
Sammanfattning 
Kommunala handikapprådet har vid sammanträde 23 oktober 2019 lagt ett 
förslag för namnbyte till Kommunala funktionshinderrådet från och med 
årsskiftet 2019/2020 

Kommunala handikapprådet godkänner utkast till program med ändring av 
namnet till kommunala funktionshinderrådet 
 

Beslutsunderlag 
Kommunala handikapprådets sammanträdesprotokoll § 35 och § 36 den 23 
oktober 2019 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott föreslår omsorgsnämnden att 
godkänna namnbyte för kommunala handikapprådet till kommunala 
funktionshinderrådet 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 112 Dnr ON395-19   108 

Synpunkt och förslag från enskild, klädkod för 
tjänsteman/personal 
 
Sammanfattning 
En synpunkt har inkommit från enskild som enligt önskemål förs fram till 
politiker med förslag att införa ”Dresskod” i någon form, att klädsel är 
genomtänkt vid kontakt med äldre 
 

Beslutsunderlag 
Synpunkter och förslag från enskild 31 oktober 2019 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av synpunkt och 
förslag och föreslår omsorgsnämnden att besluta att skicka frågan till 
personalavdelningen för att se över uppförandekoderna 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 

 



 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
19(20) 

Sammanträdesdatum 
2019-11-20 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 114  

Kalendarium 2020 
 
Sammanfattning 
Kalendarium framtaget för 2020 för omsorgsnämnden, myndighetsutskottet, 
verkställighetsutskottet, KPR, KHR och Samverkansberedningen kommun 
landsting. 
 

Beslutsunderlag 
Omsorgsnämndens kalendarium med utgångspunkt från kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2020, lämnas vid sammanträde 20 november 2019 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott föreslår omsorgsnämnden att 
godkänna kalendarium 2020 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 115 Dnr ON410-19   006 

Ärendeuppföljning 
 
Sammanfattning 
Ärendeuppföljning på de uppdrag som politiken gett omsorgsförvaltningen 
samt pågående överklagande 

Beslutsunderlag 
Ärendeuppföljningslista, sammanträdet 20 november 2019 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av 
ärendeuppföljningen tas till omsorgsnämnden 

  

 

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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