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§ 20  

Fastställande av dagordning 
 
Sammanfattning 
Genomgång av dagordning 
 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott fastställer dagordningen 
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§ 21 Dnr ON107-20   040 

Ekonomirapport 
 
Sammanfattning 
Information om det ekonomiska läget 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 10 februari 2021 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott, ekonomer har inget att rapportera, 
budgeten har inte lästs in ännu gällande den ekonomiska rapporten. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 



 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
6(19) 

Sammanträdesdatum 
2021-02-10 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 22 Dnr ON107-20   040 

Årsbokslut 
 
Sammanfattning 
Ekonomerna informerar om årsbokslut 2020. 
4,2 miljoner överskott 
Sjuklönekostnader har blivit ersatta med statsbidrag, höga sjuktal.  
Statsbidrag 2021 är osäkert. 
Hyresökningar, åtgärder insatta. Hyresökningar genom momskostnader ska 
inte belasta omsorgsförvaltningen, behöver bevakas. 
AME – försörjningsstöd, en analys ska göras över kostnaderna.  
Damastvägen, hyror ska förhandlas om. 

Ekonomerna har gjort en analys som skickas ut till omsorgsnämnden. 
En ökning av antalet avbokade besök i hemtjänst beroende på pandemin. 

 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 10 februari 2021 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av årsbokslut. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 23 Dnr ON447-19   003 

Internkontroll 2020 
 
Sammanfattning 
Omsorgsnämnden antog sex internkontrollpunkter för verksamhetsåret 2020 

1. avtalstrohet 
2.  rättssäker dokumentation  
3. avvikelsehantering  
4. delegationsbeslut  
5. förvaltningens medarbetare har kunskap om nämndens mål, sin roll 

och sitt uppdrag  
6. egenkontrolluppföljning av barn- och ungdomsenheten 

Förvaltningen har genomfört kontroller enligt nämndens direktiv. 
Granskningar gällande rättssäker dokumentation har dessutom genomförts 
och rapporterats till nämnd oftare än beslutat utifrån nämndens krav på 
kvalitetsförbättringar. 

Konkurrensverket har ett pågående ärende sedan 2019 gällande avtalstrohet i 
omsorgsförvaltningen 

Status och bedömning 
Varje internkontrollpunkt ska bedömas enligt skalan: 1: OK, 2: försumbar 
avvikelse, 3. kännbar avvikelse och 4: allvarlig avvikelse.  

I de fall status bedöms vara kännbar eller allvarlig ska åtgärder redovisas. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens uppföljning 20 januari 2021 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott föreslår omsorgsnämnden besluta 
att godkänna rapporteringen och åtgärdsplaner avseende internkontroll för 
verksamhetsåret 2020. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 24 Dnr ON230-20   720 

Ej verkställda beslut, kvartal 4, 2020 
 
Sammanfattning 
 
Kommunerna har från den 1 juli 2006 genom en ändring i socialtjänstlagen 
16 kap 6 f§, skyldighet att till inspektionen för vård och omsorg (IVO), 
kommunernas revisorer och kommunfullmäktige rapportera in gynnande 
beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Sedan den 1 
juli 2008 gäller även dessa regler för LSS. 
Beslut som ska rapporteras är följande: 

• samtliga gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader 
från dagen för respektive beslut  

• samtliga gynnande beslut där verkställighet inte har skett på nytt 
inom tre månader efter det att verkställigheten avbrutits. 
 
Vidare ska rapporteras: 

• verkställighet av ett gynnande beslut som tidigare har rapporterats 
som ej verkställt. 

Rapportering ska ske även i de fall det inte finns några ej verkställda beslut 
 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens redovisning 22 januari 2021 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott föreslår omsorgsnämnden besluta 
att redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 4, 2020 godkänns.  

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 25 Dnr ON044-21   730 

Växelvistelse, ändring av befintliga riktlinjer 
 
Sammanfattning 
I avvaktan på beslut om riktlinjer för biståndshandläggning föreslår 
förvaltningen att nämnden beslutar att klargöra att möjlighet till utökad 
växelvård ska gälla i avvaktan på nya riktlinjer som ska presenteras i mars. 
 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 2 februari 2021 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott föreslår omsorgsnämnden besluta 
att ge förvaltningen i uppdrag att besluta om utökad växelvård i avvaktan på 
att riktlinjen avseende biståndsbedömning är klar. 

 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 26 Dnr ON035-20   026 

Arbetsmiljöverket, riskbedömningar hemtjänst 
 
Sammanfattning 
Arbetsmiljöverket har gjort en inspektion och har ålagt 
omsorgsförvaltningens hemtjänstverksamhet att utföra riskbedömningar för 
alla brukare med hemtjänstinsatser. 
Inspektionen startade genom ett smittillfälle MRSA, har efter det krävt 
riskbedömningar.  
Planeringen för riskbedömningar skulle vara klart till sista december 2020. 
Det uppfylldes inte.  
Utbildningar har skett för personalen, 13 personer, som ska ansvara för 
riskbedömningar.  
Ca 100 riskbedömningar skulle göras och har inte kunnat genomföras p.g.a. 
pandemin. Många brukare tackar nej till dessa besök.  
Riskbedömningarna ska vara klara till den 31 mars. 
Det har fungerat bra i verksamheten, alla ska ha en riskbedömning gjord till 
det datumet. Bedömningar både gällande arbetsmiljö och brukarens 
välmående. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 26 januari 2021 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut 
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott föreslår omsorgsnämnden 
godkänna de planerade åtgärderna gällande riskbedömningar hos samtliga 
brukare med hemtjänstinsatser, och enhetschefers genomförande av 
egenkontroller 4 gånger per år.   

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 27 Dnr ON104-20   103 

Valärende, Välfärdsrådet 
 
Sammanfattning 
Val av ledamot och en ersättare ska göras till Välfärdsrådet 
 
30 § Välfärdsrådet utgör ett politiskt samverkansorgan på övergripande 
regional nivå mellan Region Dalarna och länets kommuner. Denna 
samverkan omfattar kommunernas omsorgsverksamhet, kommunernas och 
regionens hälso- och sjukvård, vissa gemensamma utvecklingsinsatser samt 
förslag till överenskommelser inom området. Rådet består av samtliga 
kommuners ordförande i socialnämnd/ omsorgsnämnd samt hälso-och 
sjukvårdsnämndens presidium. Välfärdsrådet ska i sina respektive 
organisationer ta initiativ till de politiska insatser som rådets 
kunskapsinhämtning föranleder.  

31 § Välfärdsrådet ska följa utvecklingen av omsorg och hälso- och sjukvård 
inom länet. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt folkhälsofrågor processer 
som involverar såväl olika delar av Region Dalarnas hälso- och sjukvård 
som kommunala och privata vårdgivare. Välfärdsrådet ska också stimulera 
utvecklingen av patientråd eller motsvarande brukarråd för att öka 
patienternas inflytande. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsnämndens beslut § 44, 11 mars 2020 
Region Dalarnas mejl gällande representanter till välfärdsrådet 26 augusti 
2019 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott föreslår omsorgsnämnden besluta 
utse ordinarie ledamot i välfärdsrådet. 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott föreslår omsorgsnämnden besluta 
utse Britt-Inger Remning (M) som ersättare i välfärdsrådet. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 28 Dnr ON296-20   002 

Ändring av delegationsordning 
 
Sammanfattning 
Ändring av delegationsordning punkt 18.24 från myndighetsutskott till 
avdelningschef, gällande polisanmälan. Ändring av sekretess till 10 kap. 
OSL. 
Borttagande av punkt 18.45 tas bort. 

Tillägg av punkter gällande GDPR under ny punkt 21 med underpunkter. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 13 januari 2021 
Omsorgsförvaltningens dokument med ändringar 2 februari 2021 
Utkast till delegationsordningen gällande GDPR 1 februari 2021 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott föreslår omsorgsnämnden att 
besluta enligt omsorgsförvaltningens förslag avseende ändring av delegat i 
polisanmälan, ändring av sekretesspunkt samt tillägg av GDPR punkter. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 29 Dnr ON410-19   006 

Ärendeuppföljning 
 
Sammanfattning 
Genomgång av de uppdrag politiken gett omsorgsförvaltningen 
 

Beslutsunderlag 
Ärendeuppföljningslista 27 januari 2020 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har gått igenom 
ärendeuppföljningen. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 



 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
14(19) 

Sammanträdesdatum 
2021-02-10 
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§ 30 Dnr ON420-20   700 

Rapport från vuxenenheten 
 
Sammanfattning 
Rapport gällande arbete med budgetfrågor och arbete med 
placeringskostnader. 
2021 en avstämning med ekonom varje månad.  
Ny enhetschef för vuxenenheten ska intervjuas, 2 personer är uttagna till 
intervju. 
Placeringskostnader ska följas varje månad. Det finns inte så många 
lösningar på hemmaplan, utslusslägenheter, boendestöd mot 
missbruksgruppen. Tittar över alternativa boendeformer, med tillgång till 
personal.  
Hemmaplanslösningar, samsjuklighet – arbetar för samarbete mellan de 
olika myndighetsenheterna och Regionen.  
Den interna samverkan ska ses över, effektivare. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig information från avdelningschef vid sammanträdet 10 februari 2021 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av rapporten 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 



 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
15(19) 

Sammanträdesdatum 
2021-02-10 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 31 Dnr ON045-21   050 

Delgivning, avslut av avtal 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschef informerar om uppsägning av hyresavtal gällande 
Damastvägen 13 och 13 A, för omförhandling av avtal. 
 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 29 januari 2021 
Muntlig information vid sammanträdet 10 februari 2021 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av informationen. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 32 Dnr ON246-20   701 

Avvikelseutredning JO ärende, för kännedom 
 
Sammanfattning 
Utredning efter ett klagomål där JO kritiserar kommunen för att i en 
utredning ha överskridit den tidsfrist som anges i 11 kap. 2 § SoL 
JO kritiserar kommunen för att kommunen, med ovan nämnd bakgrund, ej 
har inkommit med de uppgifter som man enligt 13 kap. 6 § regeringsformen 
är skyldig att göra när en ombudsman skickar en begäran. JO ser allvarligt på 
det inträffade. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens utredning 20 december 2020 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av utredningen. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 33 Dnr ON525-20   750 

Överflyttningsbegäran från Leksand 
 
Sammanfattning 
Ansökan enligt 2 a kap. 11 § socialtjänstlagen (2001 :453), SoL, från 
Leksands kommun om överflyttning av ärende gällande XX till Hedemora 
kommun. Pågående ärende avser bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL i form av 
placering i familjehem. I yttrande från Hedemora kommun framgår att 
kommunen motsätter sig en överflyttning. 

Enligt 2 a kap. 10 § socialtjänstlagen ska ett ärende flyttas över om den som 
berörs av ärendet har starkast anknytning till den andra kommunen och det 
med hänsyn till den enskildes önskemål, hjälpbehovets varaktighet och 
omständigheterna i övrigt framstår som lämplig. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens yttrande till IVO 22 januari 2021 
Inspektionen för vård och omsorgs beslut 29 januari 2021 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av 
överflyttningsärende från Leksand kommun. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 34 Dnr ON342-20   049 

Mål och fokusarbete 2021 
 
Sammanfattning 
Inför 2021 har de kommunövergripande målen reviderats.  
Det finns numera 5 övergripande mål. Till dessa mål finns det sedan flera 
indikatorer (nyckeltal) som tillsammans mäter måluppfyllnaden.  
Varje enhet ska skapa minst en aktivitet per mål. För att tydliggöra vad varje 
mål betyder har omsorgsförvaltningen tagit fram en strategi kopplad till varje 
mål. Utöver detta kommer omsorgsförvaltningen också ha tre gemensamma 
aktiviteter under 2021 
 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens mål och fokusarbete 2021 1 februari 2021 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av 
omsorgsförvaltningens mål och fokusarbete 2021 och utökar med 
fokusområde gällande teknikutveckling. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 35  

Förvaltningschef informerar 
 
Sammanfattning 
Corona läget, alla sä.bo är klara, endast 5 boende tackat nej,  

Spruta 1 och snart spruta 2 i 3 av gruppbostäderna 
Personalvaccinationer 37 har fått spruta 1 av ”slattarna” 

Nitril handskarna börjar ta slut. 

Antigentester görs på personal utan symtom, innan personalen går ut i 
arbete. Teststationer ska upprättas på flera ställen runt om i förvaltningens 
verksamhet. 

Återrapporter till Regionen för vem som är vaccinerad, dålig uppföljning av 
detta i kommunerna. Måste säkerställas. 

Information på hemsidan, vem ska ansvara för detta. Marjo ska ha ett samtal 
med Kristina Backlund, kommunikation under eftermiddagen. 

 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av informationen 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


	Närvarolista
	Innehållsförteckning
	§ 20
	Fastställande av dagordning
	Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut

	§ 21 Dnr ON107-20   040
	Ekonomirapport
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 22 Dnr ON107-20   040
	Årsbokslut
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 23 Dnr ON447-19   003
	Internkontroll 2020
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 24 Dnr ON230-20   720
	Ej verkställda beslut, kvartal 4, 2020
	Sammanfattning  Kommunerna har från den 1 juli 2006 genom en ändring i socialtjänstlagen 16 kap 6 f§, skyldighet att till inspektionen för vård och omsorg (IVO), kommunernas revisorer och kommunfullmäktige rapportera in gynnande beslut som inte verks...
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 25 Dnr ON044-21   730
	Växelvistelse, ändring av befintliga riktlinjer
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 26 Dnr ON035-20   026
	Arbetsmiljöverket, riskbedömningar hemtjänst
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 27 Dnr ON104-20   103
	Valärende, Välfärdsrådet
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 28 Dnr ON296-20   002
	Ändring av delegationsordning
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 29 Dnr ON410-19   006
	Ärendeuppföljning
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 30 Dnr ON420-20   700
	Rapport från vuxenenheten
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 31 Dnr ON045-21   050
	Delgivning, avslut av avtal
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 32 Dnr ON246-20   701
	Avvikelseutredning JO ärende, för kännedom
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 33 Dnr ON525-20   750
	Överflyttningsbegäran från Leksand
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 34 Dnr ON342-20   049
	Mål och fokusarbete 2021
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut
	Utdrag till


	§ 35
	Förvaltningschef informerar
	Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut


