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§ 9  

Fastställande av dagordning 
 
Sammanfattning 

Ingen förändring i dagordningen 
 
Till rapporter, frågor om utskrivningsklara och familjerådgivningen 
 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott fastställer dagordningen 
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§ 10 Dnr ON082-20   700 

Verksamhetschef för HSL 
 
Sammanfattning 
Avdelningschef Carina Lundgren har tidigare varit verksamhetschef för 
hälso- och sjukvård HSL under tiden då förvaltningschef saknades 

Omsorgsnämnden behöver utse Förvaltningschef Marjo Savelius som 
verksamhetschef för HSL 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 20 februari 2020 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott beslutar föreslå omsorgsnämnden 
att utse förvaltningschef Marjo Savelius som verksamhetsansvarig för HSL 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 11 Dnr ON085-20   705 

Förslag på granskningsmallar för egenkontroll, 
vuxenenheten beroende och Våld i nära relationer 
 
Sammanfattning 
Som en del i att kvalitetssäkra verksamheten behöver egenkontrollen och 
självgranskningen utökas 

- Vara ett stöd för socialsekreterare/handläggare i handläggningen  
- Underlag för granskning av avslutade utredningar och insatser. 

Granskning kan förslagsvis göras i form av kollegiegranskning. 
- Underlag för 1:e socialsekreterare och Enhetschef inför eget beslut 

eller förslag till beslut till omsorgsnämndens verkställighetsutskott  

- Underlag för egenkontroll som redovisas till utskott och 
omsorgsnämnd, förslagsvis 2 gånger per år som förut 
 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens vuxenenhets skrivelse och förslag på mallar 12 
februari 2020 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott beslutar föreslå omsorgsnämnden 
att godkänna presenterade mallar 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 12 Dnr ON262-19   720 

Redovisning, ej verkställda beslut 
 
Sammanfattning 
Kommunen 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. 

Verkställighet av ett gynnande beslut som tidigare rapporterats som ej 
verkställt ska även rapporteras 

 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 13 februari 2020 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott beslutar lämna ärendet utan eget 
förslag till omsorgsnämnden  

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 13  

Kvalitetsberättelse IFO, ÄO, FH-området 
 
Sammanfattning 
Information om strukturen i kvalitetsberättelse 
Kvalitetsrapporter inkommer vid ett senare tillfälle till omsorgsnämndens 
verkställighetsutskott 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens förvaltningschef informerar vid sammanträdet 26 
februari 2020 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av informationen och 
emotser att få kvalitetsberättelser presenterade vid omsorgsnämndens 
sammanträde den 13 maj 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 14 Dnr ON084-20   012 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
 
Sammanfattning 
Ska användas för att säkra kvalitet i samt planera, leda och förbättra 
verksamheter. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 17 februari 2020 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott föreslår omsorgsnämnden besluta 
att kvalitetsledning ska införas i sin helhet i omsorgsförvaltningen  

 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott saknar checklista 

 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 15 Dnr ON083-20   730 

Riktlinje för egenkontroll och systematisk 
kvalitetsuppföljning 
 
Sammanfattning 
Riktlinje framtagen, av kommunallagen framgår att nämnd ansvarar för att 
varje verksamhet följer de mål och riktlinjer som beslutats i 
kommunalfullmäktige samt gällande föreskrifter. 
Nämnden ska tillgodose att den interna kontrollen är tillräcklig och att 
verksamheten bedrivs på ett tillfredställande sätt. Det gäller även när 
kommunen överlåter åt annan att bedriva verksamhet 
 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens riktlinje 17 februari 2020 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 17 februari 2020 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av riktlinjen och 
föreslår omsorgsnämnden att anta övergripande riktlinje för egenkontroll och 
systematisk kvalitetsuppföljning för omsorgsförvaltningen 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott saknar checklista 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 16 Dnr ON326-29    003 

Verksamhetsberättelse från kommunala 
funktionshinderrådet (KFHR) 
 
Sammanfattning 
En verksamhetsberättelse över vad som hänt under 2019 vid sammanträden 
har tagits fram. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 19 februari 2020 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av 
verksamhetsberättelsen och föreslår omsorgsnämnden att godkänna 
kommunala funktionshinderrådets verksamhetsberättelse 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 17 Dnr ON326-29    003 

Verksamhetsberättelse från kommunala 
pensionärsrådet (KPR) 
 
Sammanfattning 
En verksamhetsberättelse över vad som hänt under 2019 vid sammanträden 
har tagits fram. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 19 februari 2020 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av 
verksamhetsberättelsen och föreslår omsorgsnämnden att godkänna 
kommunala pensionärsrådets verksamhetsberättelse 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 18  

Representant/ersättare till välfärdsrådet 
 
Sammanfattning 
En ersättare ska utses till välfärdsrådet 

Beslutsunderlag 
Omsorgsnämndens ordförande 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott föreslår omsorgsnämnden att utse 
omsorgsnämndens ordförande till ordinarie ledamot i välfärdsrådet och att 
ersättare lämnas öppet till omsorgsnämndens sammanträde  

 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 19  

Information om ärende till omsorgsnämnden 
 
Sammanfattning 
Information om att enhetschefer ordinärt boende kommer angående fokus – 
hemtjänst inom ramen för att förbättra kontinuitet 
En delrapport kommer att presenteras till omsorgsnämnden 
 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens förvaltningschef informerar vid sammanträdet 26 
februari 2020 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av informationen
  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 20  

Information om ärende till omsorgsnämnden 
 
Sammanfattning 
Information om utpekat delegationsbeslut, stickprov LSS, handläggning 
merkostnader sjukfrånvaro 
Syftet är att beslutsfattaren ska presentera beslutet, delegationsbeslutet ska 
redovisas utifrån att omsorgsnämndens delegat tagit beslut. 
 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens förvaltningschef informerar vid sammanträdet 26 
februari 2020 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av informationen 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 21  

Information om ärende till omsorgsnämnden 
 
Sammanfattning 
Information om kommande föredragning kring sekretesslagen 
 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens förvaltningschef informerar vid sammanträdet 26 
februari 2020 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av informationen 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 22  

Information om ärende till omsorgsnämnden 
 
Sammanfattning 
Information om ärende gällande egenkontroll vuxenenheten, en förnyad 
egenkontroll begärs in. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens förvaltningschef informerar vid sammanträdet 26 
februari 2020 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av informationen 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 23  

Information om ärende till omsorgsnämnden 
 
Sammanfattning 
Information om att MAS kommer och föredrar patientsäkerhetsberättelsen 
Önskemål om att få förslag på kvalitetsindikatorer om det ska föredras 
 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens förvaltningschef informerar vid sammanträdet 26 
februari 2020 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av informationen 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 



 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
19(20) 

Sammanträdesdatum 
2020-02-26 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 24  

Förvaltningen informerar 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschef informerar om aktuella händelser 

Brister på barn- och unga åtgärdas. 

MAS är långtidssjukskriven, enhetschef HSR hinner inte med MAS 
uppgifterna 

Carina Lundgren avdelningschef arbetar nu 25 % 

Marjo Savelius har tagit över IFO ansvaret för att utjämna 
arbetsbelastningen. 

Inför IVO:s uppföljande inspektion, kronologisk pärm, hur har ärenden 
hanterats, vilka åtgärder är gjorda - förvaltningschef, enhetschef och 
socialsekreterare ska följas upp. 

Kränkande särbehandling har kommit in, Human and Harts är inne och 
arbetar med handledning gällande dessa frågor i personalgruppen. 

En förste sekreterare är inne och arbetar, har inte den rätta utbildningen för 
att göra utredningar, den personen tar inga beslut, det är chefens och 
handläggares uppgift. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens förvaltningschef informerar under sammanträdet 26 
februari 2020 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av informationen 
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§ 25  

Rapporter 
 
Sammanfattning 
Viveka Morelius tar upp fråga om utskrivningsklara, betalningsansvar för två 
personer, två tillfällen.  
Viveka Morelius tar upp fråga om familjerådgivningen, hur organiseras 
detta, hur ser det ut. - Borlänge är ansvarig, mottagning för 
familjerådgivning i Hedemora finns på Kyrkogatan 15. 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av rapporter 
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