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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 
 

Susanne Berglin (S) 
Staffan Nordström (V) 
  

Tjänstemän Marjo Savelius, förvaltningschef  
Eva Back, ekonom § 130 
Anette Eriksson, ekonom § 130 
Carina Lundgren, avdelningschef 
Anna Frisk Gustafsson, avdelningschef 
 

 Ingela Sätterström, nämndsekreterare  
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§ 129  

Fastställande av dagordning 
 
Sammanfattning 
Genomgång av dagordning. 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott fastställer dagordningen. 
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§ 130 Dnr ON379-21   041 

Budget 2022 
 
Sammanfattning 
Genomgång av budgetmaterial vid extra verkställighetsutskott 6 oktober 
2021. 
Summa Besparingar och effektiviseringar -11 618 -12,6 årsarbetare 
Summa Behov 9 867, 15,26 årsarbetare 
Kostnadsökningar som nämnden ej kan påverka 1 740 

Totalt – 11, 2,66 årsarbetare 
 
Budget för befintlig verksamhet 444 900 
Ram enligt kommunstyrelsen 444 900 

Investeringsplan Summa 3 000 

Beslutsunderlag 
Prioriteringslista, driftbudget 2022 
Kommentarer till prioriteringslista 30 september 2021 
Investeringsplan 2022, 29 september 2021 

Omsorgsnämndens extra verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott beslutar föreslå omsorgsnämnden 
att besluta fastställa budget 2022 och investeringsplanen fastställs till 
3 000 000. 

Punkten fältassistenter stryks 1 miljoner.  
Avtal med konsumentrådgivning är uppsagt ger en besparing på 120 tusen.  
Resultat 880 tusen över ram. 
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott förutsätter att omsorgsnämnden 
tilldelas 1,2 miljoner från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gällande 
flytt av intäkter och kostnader av lokaler, vilket innebär att vi har budget 
under ram med 320 tusen. 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott uppdrar till omsorgsförvaltningen 
att redovisa den ospecificerade posten succesivt under året gällande punkt 
840, på 751 tusen kronor. 

 



 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
6(11) 

Sammanträdesdatum 
2021-10-13 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Britt-Inger Remning M och Inga-Britt Johansson KL, deltar inte i beslutet, i 
dagordningen fanns inte förslag till Budget 2022 som ett beslutsärende. 
 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut 
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av budget 2022 och 
står kvar vid tidigare fattat beslut. 

Britt-Inger Remning M och Inga-Britt Johansson KL, deltar inte i beslutet, 
återkommer till omsorgsnämnden. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 131 Dnr ON383-21   701 

Samverkan mellan Hedemora kommun och Säters 
kommun 
 
Sammanfattning 
Ett förslag om en gemensam MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska, för 
Hedemora kommun och Säters kommun, har framförts. 
Förvaltningen framför därför behov av utredning för ställningstagande om 
faktisk samverkan kring MAS-uppgifterna. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 6 oktober 2021 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott föreslår omsorgsnämnden besluta 
att ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med Säters kommun utreda 
förutsättningar för samverkan kring medicinskt ansvarig sjuksköterska och 
att återrapportera till omsorgsnämnden för ställningstagande om samverkan. 

 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 132 Dnr ON380-21   721 

LSS planering, framtida behov 
 
Sammanfattning 
En sammanställning över samtliga LSS gruppbostäder samt 
servicelägenheter har gjorts, med åldersfördelning av de personer som bor i 
gruppbostad.  

En planering för eventuella kommande behov. 

En planering över omorganisation av befintliga gruppbostadsplatser när 
Yrkesvägens gruppbostad är klar. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 22 september 2021 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 6 oktober 2021 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av informationen och 
lämnar vidare till omsorgsnämnden. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 133 Dnr ON381-21   701 

Länsövergripande överenskommelse om samverkan 
för barn och ungas hälsa 
 
Sammanfattning 
Överenskommelsen utgör ett länsövergripande styrdokument för Region 
Dalarnas hälso- och sjukvård och Dalarnas kommuner, med yttersta syfte att 
utveckla en behovsanpassad, personcentrerad och sammanhållen stöd- och 
vårdkedja av hög kvalitet för barn, unga och unga vuxna. 
Målen med överenskommelsen är: 
-att alla barns, ungas och unga vuxnas bästa uppnåeliga hälsa ska säkerställas i 
hela länet.- att förskola, skola, region och socialtjänst samordnar sitt arbete med 
barn, unga och familjer, gällande såväl främjande och förebyggande arbete som 
vid indikerat behov av stöd, så att barn, unga och familjer i Dalarna får rätt hjälp 
i rätt tid. 
-att tidiga insatser ges i barnets/den unges naturliga miljö och med samlad 
kunskap om dennes hela levnadssituation. 
- att överenskommelsen ska utgöra grund för framtagande och implementering 
av lokala samverkansöverenskommelser i varje enskild kommun gällande barn, 
unga och unga vuxna. 

Beslutsunderlag 
Länsövergripande överenskommelse, Välfärdsrådet 26 augusti 2021 
Minnesanteckningar Välfärdsrådet 26 augusti 2021 
Missiv, länsövergripande överenskommelse 7 september 2021 
Underlag för rekommendation 19 augusti 2021 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott beslutar föreslå Omsorgsnämnden 
att godkänna länsövergripande överenskommelse om samverkan för barn 
och ungas hälsa, och att beslutet gäller under förutsättning att samtliga 
ingående parter fattar likalydande beslut. Beslutet delges kommunstyrelsen. 

  
 
Utdrag till 

Omsorgsnämnden 
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§ 134  

Förvaltningschef informerar 
 
Sammanfattning 
En rapport har lämnats gällande sommaren 2021. 

Ett personalärende på Norden, förhandling är gjord. 

Bildningsförvaltningens skrivelse angående kontaktpolitiker, kommer till 
nästa verkställighetsutskott. 

Skrivelse gällande ungdomens hus kommer direkt till omsorgsnämnden. 
 
TimeCare, schemaplaneringssystem, ett möte är inbokat för att inleda 
upphandling. Kostnad för systemet fördelas mellan omsorgsförvaltningen 
och bildningsförvaltningen. 

Uppdrag samlingslokal ”Gussarvsgården”, arbete pågår med utredning av 
användningsbehov.  

Marie Andersson, kvalitetsutvecklare kommer att flytta, Marie kommer att 
ha flytande arbetstid. En rekrytering kommer att ske. 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av informationen. 
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§ 135  

Rapporter 
 
Sammanfattning 
POLSAM Sommaren, att det stängs ner. Ska föras upp till högre nivå, ska 
titta över detta så att det inte behöver ske igen. 
Rekommenderar att SIP ska användas med förebyggande, att det ska arbetas 
mer med detta. 
Öppenvårdspsykiatrin, det ska utökas med mer kontakter i Hedemora. 
LARO behandling, mottagning ska eventuellt utökas att ske även på 
vårdcentraler. En beroendeläkare är anställd till Avesta. 
Fortsättning av samverkan POLSAM Avesta-Hedemora tillsammans. 

 
 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av rapporter. 
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