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Plats och tid Tjädernhuset, sammanträdesrum Björnen, 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 Tjädernhuset, torsdag den 8 september 2022, kl. 10.00 
 
Underskrifter 
 Sekreterare  ________________________________  Paragrafer 68–74 
   Ingela Sätterström  

 Ordförande  ________________________________  
 

   Kajsa-Lena Fagerström (S)  

 Justerare  ________________________________   
 

   Britt-Inger Remning (M)   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Omsorgsnämndens verkställighetsutskott 

Sammanträdesdatum 2022-09-07 

Datum då anslaget sätts upp 2022-09-08 Datum då anslaget tas ned 2022-09-30 

Förvaringsplats för protokollet Omsorgsförvaltningen 
 

Underskrift  ________________________________  
 

   Ingela Sätterström  
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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter 
 

Kajsa-Lena Fagerström (S) ordförande  
Britt-Inger Remning (M) 2:e vice ordförande  
Torgny Karlsson (S)  
  
 

Tjänstgörande ersättare 
 

Karin Perers (C)  
Staffan Nordström (V)  
 

Övriga närvarande  

Tjänstemän Marjo Savelius, förvaltningschef  
 

 Ingela Sätterström, nämndsekreterare  
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§ 68  

Fastställande av dagordning 
 
Sammanfattning 
Genomgång av dagordning 
 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott fastställer dagordningen. 

  
 

 



 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
5(10) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-07 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 69 Dnr ON045-22   730 

Uppföljning trygghetslarm / trygghetskamera 
 
Sammanfattning 
Trygghetslarm och trygghetskamera ingår i den förenklade handläggningen 
på biståndsenheten. Uppföljning av insatserna efter att det nya beslutet togs 
vid omsorgsnämndens sammanträde den 23 mars 2022. 
Viktigt att arbeta vidare med trygghets- /tillsynskamera. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsnämndens beslut § 44, 23 mars 2022 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 30 augusti 2022 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av uppföljningen 
gällande trygghetslarm och trygghetskamera och lämnar ärendet vidare till 
omsorgsnämnden med förslag om att uppdra till förvaltningen att arbeta 
vidare med införande av fler trygghetskameror. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 70 Dnr ON379-21   041 

Delårsrapport 2022 
 
Sammanfattning 
Muntlig rapport av förvaltningschef gällande delåret 2022. 
Ett bra läge ekonomiskt, 6 mkr plus.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 2022-09-07 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av den muntliga 
rapporten gällande delåret 2022 och ser fram emot en skriftlig rapport till 
omsorgsnämndens sammanträde. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 71 Dnr ON308-22   730 

Styrdokument vid företräde inför omsorgsnämnd och 
utskott. 
 
Sammanfattning 
Enligt 11 kap 9§ SoL har den person som omsorgsnämnden är skyldig att 
kommunicera utredningsmaterial med enligt 25 § FL rätt att få företräde 
inför nämnden, om det inte finns särskilda skäl som talar emot det. Det 
innebär att hen ska få möjlighet att lämna synpunkter direkt till nämndens 
ledamöter eller till den som ska fatta beslut i ärendet för nämndens räkning. 
Den som ges tillfälle att yttra sig ska underrättas om sin rätt att få företräde 
inför nämnden. Rätten att få företräde inför nämnden är alltså rätten att få 
företräde inför den som ska besluta i det enskilda ärendet. 
Rätten till företräde gäller både i ärenden som avser myndighetsutövning och 
i ärenden om ansökan eller yttrande till annan myndighet. Nämnden betyder 
antingen nämnden i sin helhet, arbetsutskott, eller den person som på 
delegation har rätt att besluta på nämndens vägnar. 
 

Beslutsunderlag 
Styrdokument vid företräde inför omsorgsnämnden och utskott, 22 augusti 
2022 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av styrdokument och 
önskar en komplettering av närvaro vid telefonmöte som ett alternativ vid 
företräde och lämnar ärendet vidare till omsorgsnämnden. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 72 Dnr ON309-22   001 

Förslag om äldresamordnare inom 
omsorgensförvaltningen. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschef informerar om förslag att införa en tjänst för 
äldresamordnare i omsorgsförvaltningen. 
 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 29 augusti 2022 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av informationen och 
föreslår att Omsorgsnämnden äskar om ett tillägg för ramförstärkning 
motsvarande 600 tusen kronor hos kommunfullmäktige. 
Omsorgsnämnden uppdrar åt omsorgsförvaltningen att påbörja rekrytering 
av äldresamordnare. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 73  

Förvaltningschef informerar 
 
Sammanfattning 
- Nuläge, måndagsträffarna, grönt läge från alla verksamheter. 
- Systemförvaltare inom förvaltningen kommer att gå i pension under våren, 
utlysning av tjänsten sker nu för att gå dubbelt ett tag och att få stöd vid 
införande av nytt verksamhetssystem. 
- Tjänst till enhetschefer och sjuksköterskor, svårt med rekrytering. 
Hur få personer att söka till Hedemora, se över marknadsföring. Var finns 
Hedemora kommun på marknaden, behöver se över hur rekryteringar och att 
behålla kompetens i kommunen. 
- Omsorgen är ansvarig i krisledningsnämnd, sett över 
krisledningsdokumentet. 2 dagars utbildning nästa vecka. Rutiner görs för 
vem som har rätt att kalla till krisledning och vilken roll politiken har. 
POSOM får första signalen, förvaltningschef omsorgsförvaltningen är 
sammankallande. 
- Preventundersökningen för enhetschefer, utbildningstillfällena är 
planerade. 
- Chef på AME, rekrytering pågår, Dan Jonsson är Tf. enhetschef. 
- En rapport för hur sommaren har varit kommer till omsorgsnämnden. 
Bemanningsföretag erbjuder nu undersköterskor inför 2023. 

Kristina Backlund kommunikationschef, servicecenter, slutar sin anställning 
om 3 veckor. 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av förvaltningschefens 
information. 
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§ 74  

Rapporter 
 
Sammanfattning 
Invigningen av gruppbostad Yrkesvägen. Mycket folk kom vid invigningen, 
Kajsa-Lena Fagerström klippte bandet tillsammans med en boende. 
Ett mycket fint boende, de nya hyresgästerna visade sina lägenheter. 
Hedemorabostäder kom med en grill som inflyttningspresent. 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av rapporter. 
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