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Sammanträdesdatum

2017-10-25

Omsorgsnämnden

Närvarolista
Beslutande

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Owe Ahlinder (C) Ordförande
Ola Gilen (S) 1:e vice ordförande
Jonas Carlgren (M) 2:e vice ordförande
Kajsa-Lena Fagerström (S)
Lars Westlund (S)
Gunilla Nordholm (S)
Gertrud Hjelte (C)
Björn Pettersson (V)
Birgitta Westholm (M)
Helen Edwards Lutsch (KL)
Anna Eling (L)

Ingrid Wennerström (M)
Lars Eklund (V)

§§ 102-107
§§ 105-111

§§ 102-104
§§ 108-111

Övriga närvarande

Ersättare

Tjänstemän

Karin Högvall (S)
Leif Fredriksson (S)
Carina Höglund (C)
Lars Eklund (V)
Ingrid Wennerström (M)
Krystyna Karlsson (MP)

§§ 102-107
§§ 105-111

Mona Forsberg, Vård- och omsorgsförvaltningen § 102 -107
Jenni Wettemark, stadsarkitekt
§ 106
Agneta lvåker, socialförvaltningen
§§ 106-111
Lena Abrahamsson, enhetschef
§ 107
Anna-Maria Muselli, enhetschef
§ 107
Eva Persson, enhetschef
§ 107
Ingela Sätterström, nämndsekreterare
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Sammanträdesdatum

2017-10-25

Omsorgsnämnden

In nehå Ilsförteckn ing
§ 102

Fastställande av dagordning .................................................. ................ .... ..... .... 4
§ 103

Förstudie: "Riktade statsbidrag" .......................................................................... 5
§ 104

Medborgarförslag angående boende för alla ... ....... ... ....... ..... .. ...... ...................... 6
§ 105

Rapporter Vård- och omsorgsförvaltningen ......... ........ ... ........................... .. ....... . 7
§ 106

Kravställning: Nytt vård- och omsorgsboende .... ....................... ... ..................... .. 8
§ 107

Barn- och ungdomsenheten - fältassistenter ............................ .......................... 9
§ 108

Nedläggning av faderskapsutredning .............................. ... .. .. ..... .... ....... ........... 10
§ 109

Nedläggning av faderskapsutredning .. ............................... ... ... ..... .................... 11
§ 110

Anmälan om förmyndare för minderårig ............................................................ 12
§ 111

Rapporter Socialförvaltningen ......................................... ........ ... ....................... 13
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Omsorgsnämnden

2017-10-25

§ 102

Fastställande av dagordning
Delgivningar och beslutsanmälningar utgår.

Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden fastställer dagordningen
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Omsorgsnämnden
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§ 103

Förstudie: "Riktade statsbidrag"
KPMG har av Hedemora kommuns revisorer fått i uppdrag att göra en
förstudie avseende riktade statsbidrag under räkenskapsåret 2016.
Förstudien avser en kartläggning av Hedemora kommuns sökta och
redovisade statsbidrag samt att granska om kommunen har en ändamålsenlig
och effektiv hantering samt redovisning av respektive statsbidrag.
Delegationsordningen ska tydliggöras för hur och vem som får fatta beslut
om att ansöka om statsbidrag. Revidering av delegationsordningen ska göras.
Ekonomiavdelningen ska undersöka hanteringen vidare.
Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsutskottets protokoll § 76
Kommunchef Annika Strands tjänsteskrivelse 170918
Kommunrevisionens skrivelse 170911
KPMG Granskning av riktade statsbidrag - en förstudie 170906
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen och ger Vård- och
omsorgsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att beakta
revisorernas synpunkter samt att återkomma till utskottet med förslag om
rutiner.

Utdrag till
Vård- och omsorgsförvaltningen, förvaltningschef
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§ 104

Medborgarförslag angående boende för alla
Ett medborgarförslag om att det vid nybyggnation ska ges utrymme till
bostäder för boende med särskild service enligt LSS.
Besluts underlag

Vård- och omsorgsutskottets protokoll § 77
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 170905
Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll § 122
Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden har tagit del av informationen och ger Vård- och
omsorgsförvaltningen i uppdrag att utreda begreppet reservera, samt att
återkomma till omsorgsnämnden med förslag.

Utdrag till
Vård- och omsorgsförvaltningen, förvaltningschef
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§ 105

Rapporter Vård- och omsorgsförvaltningen
Nästa Omsorgsnämnd kommer att ske på särskilt boende Granen i
Långshyttan.
Projekt 6-timmars arbetsdag har varit igång en månad, allt går bra.
Projektet får inte försämra kvaliteten i omvårdnaden, kvaliteten måste
upprätthållas.
Utvärdering kommer att göras av en person från Chalmers.
Prognosen för personalkostnader i oktober har ökat, bevakning av
heltidsmått för att se påverkan.

Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden har tagit del av rapporter.
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§ 106

Kravställning: Nytt vård- och omsorgsboende
Hedemoras nya vård- och omsorgsboende är ett av kommunens största och
hållbara stadsutvecklingsprojekt. Hedemora kommun har höga
hållbarhetsmål och krav på att det nya vård- och omsorgsboendet ska bli ett
boende i särklass. I arbetet med att kvalitetssäkra och uppfylla målen för
byggnaden ställs krav på leverantör, gestaltning, inre och yttre funktioner
samt miljö- och hållbarhetskrav.
För att säkerställa att kraven uppfylls har Miljö- och samhällsbyggnad och
Stadsarkitekt Jenni Wettemark fått uppdraget att utforma ett
funktionsprogram som ligger till grund för det nya vård- och
omsorgs boendet.
Bestutsunderlag
Vård- och omsorgsutskottets protokoll § 74
Vård- och omsorgsförvaltningens kravställning 170921
Uppdaterad kravställning 171011
Overheadmaterial presenteras av Jenni Wettemark
Omsorgsnämndens beslut
Med funktionsprogrammet och kravställningen som grund beslutar
Omsorgsnämnden att från Hedemora Bostäder AB, inför fortsatt projektering
av det nya vård- och omsorgsboendet begära en offert samt en
sammanfattande beskrivning över de kvalifikationer som leverantören kan
tillgodose

Paragrafen justeras vid mötet.
Utdrag till

Hedemora bostäder AB
Miljö- och samhällsbyggnad
Stadsarkitekt Jenni Wettemark
Diariet
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§ 107

Barn- och ungdomsenheten - fältassistenter
Socialförvaltningens redovisning om vad barn- och ungdomsenheten skulle
kunna åstadkomma med fältassistenter. Fältarbete som metod, ett
uppsökande arbete. Samarbetet mellan socialförvaltning och skola måste bli
tydligt. En samordnad funktion behövs.
Beslutsunderlag
Overheadmaterial presenteras vid mötet
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden återremitterar ärendet och ger socialförvaltningen i
uppdrag att återkomma med ett förslag där samarbete med skolan ingår.

Utdrag till
Socialförvaltningen
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§ 111

Rapporter Socialförvaltningen
Förste socialsekreterare kommer att återinsättas för att tydliggöra och
bibehålla kompetens.
Arbete med den nya sammanslagna organisationen kommer att starta inom
kort. En arbetsgrupp startar upp.
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen
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