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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter 
 

Kajsa-Lena Fagerström (S) ordförande  
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§ 107  

Fastställande av dagordning 
 
Sammanfattning 
Genomgång av dagordning 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott fastställer dagordningen. 
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§ 108 Dnr ON304-21   049 

Omsorgsförvaltningens konsultkostnader 
 
Sammanfattning 
Omsorgsnämnden har inom ramen för budgetuppföljning begärt att 
förvaltningen redovisar nettokostnader för inhyrd personal, konsulter, för 
åren 2020 och 2021. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 10 augusti 2021 
Bilaga 1 Konsultkostnader HSR 
Bilaga 2 Konsultkostnader IFO 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott beslutar föreslå omsorgsnämnden 
godkänna redovisningen och uppdra åt förvaltningen att fortsätta arbeta för 
att minska konsultkostnaderna samt att ny redovisning sker i årsbokslutet. 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott uppdrar till förvaltningen att lämna 
en fördjupad kostnadsanalys till omsorgsnämnden. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 109 Dnr ON305-21   730 

Redovisning synpunkter / Klagomål januari – juni 2021 
 
Sammanfattning 
Omsorgsförvaltningen redovisar synpunkter och klagomål för perioden 2021-
01-01—2021-06-30. 
Totalt har det inkommit 25 synpunkter/klagomål till omsorgsförvaltningen 
under perioden. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 28 juli 2021 
Bilaga Redovisning synpunkter – klagomål 28 juli 2021 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott beslutar föreslå omsorgsnämnden 
att godkänna redovisningen av inkomna synpunkter och klagomål och att 
förvaltningarna får i uppdrag att arbeta vidare med förbättringar i de olika 
områdena. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 110 Dnr ON296-20   002 

Revidering av delegationsordning 
 
Sammanfattning 
Förändringar och korrigeringar har gjorts efter omsorgsnämndens sammanträde 
23 juni 2021, revideringen består av ändring av delegat i vissa beslut samt 
tillägg av beslutspunkter. Förändring av delegat föreslås inom områdena barn 
och ungdom, LVU, ekonomiskt bistånd, missbruk och övriga vuxna samt 
yttrande 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 10 augusti 2021 
Delegationsordning, arbetsmaterial 5 augusti 2021 
Omsorgsnämnden § 150, 23 juni 2021 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott beslutar föreslå omsorgsnämnden 
besluta att godkänna den reviderade delegationsordningen enligt 
förvaltningens förslag. 
 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 111  

Information om bil pool 
 
Sammanfattning 
 
Kristina Backlund, kommunikationschef, informerar om bil pool.  
Fordonsparken, 100 fordon i kommunen, av dessa 60 – 70 bilar inom 
omsorgsförvaltningen. Många bilar är slitna.  
Politiskt beslut om att det är miljöbilar som ska köpas in.  
Vad behöver göras framöver,  
Kostnader - nuvarande investering, 70 % av bilparken används av 
omsorgsförvaltningen, idag 3,9 miljoner i årskostnad. 
20 fordon per år behöver förnyas, på grund av säkerhetsskäl. 
Inköp av 10 bilar 4,1 miljoner -15 bilar 4,3miljoner -20 bilar 4,5 miljoner. 

Kostnadsökningen 2022, förvaltningarna ska bära sina egna kostnader. Ökad 
kostnad på upp emot 2 miljoner per år för omsorgsförvaltningen. 
Kostnadsökningen finns inte budgeterad. 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av informationen och 
önskar en fördjupad information till omsorgsnämnden. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 112 Dnr ON176-21   778 

Delgivning av Lex Maria anmälan 
 
Sammanfattning 
Händelsen uppmärksammades i samband med att anhörig 2021-04-23 
kontaktade medicinskt ansvarig sjuksköterska för att lämna 
synpunkt/klagomål. 
Anmälan är skickad till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

Beslutsunderlag 
Intern utredning Lex Maria, sekretess, 28 juni 2021 
Lex Maria anmälan till IVO 12 juli 2021 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av anmälan och 
efterfrågar en grundlig redovisning av medicinskt ansvarig sjuksköterska till 
omsorgsnämnden. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 113 Dnr ON306-21   012 

Avveckling gruppbostad LSS 
 
Sammanfattning 
I samband med flytt av en gruppbostad till Yrkesvägen, har förvaltningen 
uppmärksammat att det finns tomma platser vilket möjliggör en nedläggning 
av ytterligare en gruppbostad.  
Omsorgsförvaltningen föreslår därför en avveckling av gruppbostaden på 
Damastvägen 13. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 22 juli 2021 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott beslutar föreslå omsorgsnämnden 
att avveckling av LSS gruppbostad Damastvägen påbörjas och att 
omsorgsförvaltningen gör en risk och konsekvensanalys. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 114 Dnr ON307-21   012 

Ny korttidsenhet LSS 
 
Sammanfattning 
På grund av ett ökat antal beviljade insatser om korttidsvistelse enligt Lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) § 9:6 behöver 
Omsorgsförvaltningen skapa en enhet i Hedemora. 
Under senaste året har Omsorgsförvaltningen haft ett elevboende i Hedemora. 
Det beslutet har nu upphört och brukaren har fått annat beslut. 
Omsorgsförvaltningen ser nu möjlighet att skapa en korttidsenhet med befintlig 
personal men behöver utökad lokalyta. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 27 november 2020 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott föreslår Omsorgsnämnden att 
besluta om att starta en korttidsenhet enligt LSS § 9:6. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 115 Dnr ON308-21   012 

Omstrukturering av Tallgatan gruppboende, start av 
serviceboende trapphusmodell. 
 
Sammanfattning 
Översyn av omsorgsförvaltningens verksamheter och hur de ska vara inriktade 
och anpassas efter brukares behov.  
Kommunen har i nuläget ingen bra boendeform att erbjuda de som är för 
självgående för gruppboende men samtidigt inte klarar sig med enbart 
boendestöd. 
 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 14 februari 2021 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott beslutar föreslå omsorgsnämnden 
att godkänna omsorgsförvaltningens förslag om skyndsam omstrukturering 
av Tallgatans gruppboende för start av serviceboende i trapphusmodell för 
personer med psykiskt funktionshinder enligt Socialtjänstlagen. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 116  

Förvaltningschef informerar 
 
Sammanfattning 
Hemtjänst – sommaren har varit tuff avseende personalsituationen. Mycket 
övertidsersättning har utgått. 
 
Fokus-hemtjänst, omfördelning av Lena Wilstrands arbetsområden kommer 
att fördelas. Marjo Savelius kommer att ansvara mer för Fokus-hemtjänst 
tillsammans med Marie Andersson kvalitetsutvecklaren. De kommer att 
planera tillsammans med enhetscheferna för att de ska kunna ansvara mer 
och driva projektet. 

Fler personalärenden har varit aktuella under sommaren. 

En incident gällande dataintrång av en personal, det är polisanmält. 

Nordens ombyggnation av kylanläggning, 2 projektledare finns för att 
planera kring omflyttning och hur det ska se ut på enheten. En uppgraderad 
kalkyl och planering behöver göras. 

Påverkningsbart schema, ett protokoll finns att facklig organisation och 
personal har möjlighet att välja. En förnyad förhandling ska göras. 

Coronaläget är lugnt, skyddsutrustning finns. 

 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av informationen. 
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§ 117  

Rapporter 
 
Sammanfattning 
Tamara Zuljevic informerar om ett projekt, ”Till egen försörjning”, som är 
under arbete på arbetsmarknadsenheten, AME.  
Ytterligare information kommer att lämnas av enhetschef Micael Morelius 
när planeringen är på plats. 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av rapporter 
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