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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter 
 

Kajsa-Lena Fagerström (S) ordförande  
Anette Granegärd (C) 1:e vice ordförande  
Britt-Inger Remning (M) 2:e vice ordförande  
Torgny Karlsson (S)  
Inga-Britt Johansson (KL)  
 

Övriga närvarande  

Ersättare 
 

Staffan Nordström (V)  
   

Tjänstemän Marjo Savelius, förvaltningschef  
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§ 48  

Fastställande av dagordning 
 
Sammanfattning 
Genomgång av dagordning 
 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott fastställer dagordningen. 
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§ 49 Dnr ON323-20   730 

Revidering riktlinjer, höga temperaturer 
 

Sammanfattning 
Revidering av omsorgsförvaltningens riktlinjer gällande beredskap vid höga 
temperaturer/värmebölja. 
 
Perioder av höga temperaturer kan vara påfrestande på hälsan och med 
klimatförändringarna förväntas värmeböljor bli vanligare. 
Ihållande perioder av värme under sommaren kan orsaka både hälsoproblem 
och ökad dödlighet.  

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens riktlinjer 25 juni 2020 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av de reviderade 
riktlinjerna och föreslår omsorgsnämnden att godkänna riktlinjen för höga 
temperaturer. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 50 Dnr ON233-22   700 

Belastningsregister vid anställning 
 
Sammanfattning 
Muntlig information av förvaltningschef 
Förslag att starta upp att begära in uppgifter från belastningsregistret vid 
nyanställning inom HSL och LSS. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 8 juni 2022 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av den muntliga 
informationen och ser fram emot en skriftlig framställan till 
omsorgsnämndens sammanträde den 22 juni. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 51 Dnr ON098-22   002 

Egenkontroll enligt internkontrollplan, biståndsenheten 
 
Sammanfattning 
Inom ramen för nämndens internkontrollplan för år 2022 redovisas resultatet 
av egenkontroller som utförts i form av stickprov. Egenkontrollen har utförts 
utifrån granskningsmallar för respektive område. 

Beslutsunderlag 
Biståndsenhetens egenkontroll april månad 
Biståndsenhetens egenkontroll maj månad 
Tjänsteskrivelse granskning egenkontroll 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av biståndsenhetens 
egenkontroll för april och maj och föreslår omsorgsnämnden att godkänna 
rapporterna och ge uppdrag till omsorgsförvaltningen att vidta åtgärder där 
brister upptäcks. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 52  

Preventundersökning enhetschefer 
 
Sammanfattning 
Muntlig information lämnas av förvaltningschef vid sammanträdet 
Visar Powerpoint med resultat med bland annat några punkter påvisar sämre 
resultat-återhämtning, arbetsbelastning, andras krav på chefen, tiden att 
utföra arbetsuppgifterna. 
Positiv känsla att gå till arbetet, stämning på arbetsplatsen, bemött med 
respekt, får uppskattning, kompetens tas tillvara. 
En återhämtningsbonus har sökts för att satsa på chefs- och ledarskap, KC-
Group kommer att se över vad som kan göras i arbetsmiljön. KC-Group har 
uppdrag att skriva ner ett förslag på uppdrag till förvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 8 juni 2022 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av informationen 
gällande preventundersökning för enhetschefer, ärendet lämnas vidare till 
omsorgsnämnden. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 53 Dnr ON232-22   701 

Länsgemensam strategi, god och nära vård i Dalarna 
 
Sammanfattning 
En länsgemensam strategi är framtagen i bred samverkan mellan Region 
Dalarna och Dalarnas 15 kommuner. Strategin innehåller målbild, delmål 
och färdplan och utgör ett styrdokument för att stödja samverkan på den 
lokala och regionala nivån i omställningen till en god och nära vård i 
Dalarna. Strategin utgör en grund för det lokala arbetet med framtagande av 
lokala planer för god och nära vård.  
 
Strategins giltighetstid löper 2022-07-01 till och med 2030-01-01.  
Arbetet med strategin har letts av en styrgrupp bestående av 
chefsrepresentanter från regionens och kommunernas hälso- och sjukvård. 
Styrgruppen har arbetat på uppdrag från Välfärdsrådet och Länsnätverket för 
förvaltningschefer (Länschefsnätverket).  
 
Länschefsnätverket beslutade att godkänna strategin den 28 januari 2022. 
Välfärdsrådet behandlade strategin som ett överläggningsärende på möte den 
23 februari och enades om att strategin skulle kompletteras med en del 
ändringar. Välfärdsrådets presidium fick i uppdrag att återkomma till 
Välfärdsrådet med slutligt förslag till Länsgemensam strategi för God och 
Nära vård i Dalarna 2022–2030 och att beslut om rekommendation fattas vid 
möte den 27 april 2022. 

Beslutsunderlag 
Underlag för rekommendation, Välfärdsrådet 
Minnesanteckningar Välfärdsrådet 27 april 2022 (punkt 7) 
Länsgemensam strategi med målbild och färdplan för God och Nära vård i 
Dalarna 2022–2030 
Underlag för rekommendation Länsgemensam strategi för god och nära vård 
Dalarna 

 

Forts. § 53 
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Forts. § 53 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av den 
länsgemensamma strategin God och Nära vård. 
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott beslutar föreslå omsorgsnämnden 
att anta länsgemensam strategi med målbild och färdplan för God och Nära 
vård i Dalarna 2022–2030. 

Beslutet gäller under förutsättning att samtliga ingående huvudmän fattar 
likalydande beslut. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 54  

Informationsärende 6 kap 6 a § 
 
Sammanfattning 
Ett ärende har inkommit gällande personalläget på barn- och 
ungdomsenheten och biståndsenheten. 
Gäller arbetsmiljöåtgärder från skyddsombud.  
En god dialog har skett med fackliga organisationer. Överenskommelse om 
en preventundersökning och vilka åtgärder som ska genomföras. 
Rekryteringar pågår på de vakanta tjänsterna. 
Arbetsgivaren har företagit åtgärder. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 8 juni 2022 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts har tagit del av informationen och 
ärendet lämnas vidare till omsorgsnämnden. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 55  

Förvaltningschef informerar 
 
Sammanfattning 
Bemanningen sommar, ser något bättre ut vecka för vecka.  
Vikarier har påtalat att de inte vill gå in på rad, ett extra tillskott kommer att 
betalas ut till dem som arbetar minst 80 %.  
Fler personer har uttryckt sitt intresse för att eventuellt flytta semester. 

5 platser kommer att stängas på Avesta lasarett. Läkare har uttryckt att de 
inte är med på SIP. Avtalet säger att de ska vara med. Perioden är inte 
klarlagd. 

Ukraina, platser till förfogande, det kan eventuellt bli 30 platser under året. 

Mejl har inkommit från enskild gällande besittningsrätt på hyreskontrakt i 
LSS gruppbostad. Alla avtal behöver skrivas om efter kontroll av kontrakten. 
Det ska vara klart under året. Ett tillägg med att om kommunen ska stänga en 
gruppbostad så erbjuds de boende flytt till ny gruppbostad eller bo kvar utan 
ordinarie service. 

Arbetsförmedlingen, de vill inte gärna skriva någon lokal överenskommelse, 
de kliver ur samverkan med Hedemora kommun. Regleringsbrev påtalar att 
samverkan ska genomföras.  
En genomlysning från omsorgsförvaltningen kommer i augusti. 
Vid FINSAM ägardialog framkom att de var bekymrade. Omsorgsnämndens 
ordförande tar upp frågan för vidare diskussion på möte vid FINSAM den 10 
juni. 

Sociala djur, ett ärende har kommit från strategiutskottet gällande öppna 
landskap, frågan är ställd om rollen för omsorgsförvaltningen då 
förvaltningen inte varit med i diskussionen. Samverkan med Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen, MOS. Gäller sysselsättning för människor i 
utanförskap. Förvaltningschef arbetar vidare med detta. 

Inger Söderberg, kvalitetsutvecklare, går i pension efter sommaren. Behov 
av att tillsätta tjänsten året ut.  

 

Forts § 55 
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Forts § 55 

Ett nytt verksamhetssystem, Pulsen, kommer att startas upp. Projektledare 
Björn Åberg kommer att hålla i kontakterna året ut. Införandet kommer att 
ske under 18 månader. Ett stort arbete som ska göras, alla ärenden ska föras 
in i systemet, en testledare ska tillse att systemet fungerar, förvaltningschef 
har pratat med nuvarande IT-chef, Christer Molander, som ska göra en 
planering för införandet.  

 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av förvaltningschefens 
information. 
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§ 56  

Rapporter 
 
Sammanfattning 
Rapport gällande BUP, läget är okej. 
900 personer står på väntelista, genomlysning har gjorts. Arbetet har inte 
blivit utfört som det ska på BUP. Väldigt liten arbetsmängd har blivit utfört. 
2 timmars patienttid har gjorts. Nu läggs en del av verksamheten ut på 
entreprenad, LOV. 
 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av rapporter. 
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