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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter 
 

Owe Ahlinder (C) ordförande 
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§ 26  

Fastställande av dagordning 
 
Sammanfattning 
Genomgång av dagordning 
 

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

Ekonomisk rapport 
Sammanfattning 
 
Ny ekonom Anette Eriksson, presentationsrunda. 

Ekonomer presenterar en ekonomisk prognos vid sammanträdet 
Prognos 2020-01-01 – 2020-03-31 
Övergripande 
Intäkter  prognosavvikelse 7,5 
Personalkostnader prognosavvikelse -9,4 
Övriga kostnader prognosavvikelse -18,1 

Tabell för Coronaeffekter, sjuklöner, övertid, jmf mars och april. 

Investeringar enligt prognos, ingen avvikelse. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 29 april 2020 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av den ekonomiska 
prognosen. 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott ser med stor oro på den 
ekonomiska utvecklingen, ser fram emot att få de besparingsförslag som 
omsorgsförvaltningen presenterar på Omsorgsnämnden 13 maj 2020. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 28 Dnr ON144-20   700 

Rapport och kartläggning, inflyttningar, ökat 
försörjningsstöd 
 
Sammanfattning 
Fler familjer kommer inflyttande från samma kommun. Rapport om 
hyresläget. 
Omsorgsnämndens myndighetsutskott efterfrågar en rapport och en 
kartläggning om den förändring som skett i försörjningsstödet och orsaker 
till förändringen. 
 

Beslutsunderlag 
Rapport och kartläggning 25 februari 2020 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av redovisningen och 
ser att detta är en oacceptabel utveckling, omsorgsförvaltningen får i 
uppdrag att i dialog med hyresvärdar klargöra för kommunens ansvar 
gällande hyresgränser, redovisar tillbaka till verkställighetsutskottet den 27 
maj 2020. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 



 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
7(12) 

Sammanträdesdatum 
2020-04-29 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 29 Dnr ON273-19   004 

För kännedom, utredning om dokumenthantering 
 
Sammanfattning 
I oktober manad 2018 har två kartonger upptäckts i ett förråd inom ramen för 
socialförvaltningens skal i Tjädernhuset, Hedemora kommun, samt att man 
aven uppmärksammat en tvättkorg med handlingar i socialförvaltningens 
närarkiv. 
Syftet med denna utredning är att utreda de aktuella händelserna och 
dokumentera vad som hänt och vilka åtgärder som vidtagits av 
omsorgsförvaltningen i Hedemora kommun för att förhindra att liknande 
händelser händer i framtiden. 
Vid möte den 6 november 2018 kunde man konstatera att inte någon 
personuppgiftsincident hade inträffat i någon av de två händelserna och inte 
heller att någon sekretess hade röjts. Därför upprättades aldrig någon formell 
dokumentation av personuppgiftsincident enligt gällande rutiner, då detta 
inte var aktuellt. 

Beslutsunderlag 
Utredning av dataskyddsombud 2 mars 2020 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av utredningen och 
lämnar utredningen vidare till omsorgsnämnden för kännedom. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 30 Dnr ON230-20   720 

Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 1 SoL och 
LSS 
 
Sammanfattning 
 
 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 rapportering 15 april 2020 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott föreslår omsorgsnämnden besluta 
att redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 1, 2020 godkänns och att 
rapporten skickas till kommunfullmäktige och kommunrevisionen för 
kännedom. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 31 Dnr ON233-20   709 

Förslag på månadsstatistik 
 
Sammanfattning 
Förslag att se över gällande månadsstatistik, arbetsmaterial 

Vilka punkter ska finnas med på statistiken 
 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens förslag på månadsstatistik 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av förslag till 
månadsstatistik och föreslår omsorgsnämnden att godkänna modellen för 
månadsstatistik. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 32 Dnr ON410-19   006 

Ärendeuppföljning 
 
Sammanfattning 
Uppföljning av de uppdrag omsorgsnämnden gett till förvaltningen 
 

Beslutsunderlag 
Ärendeuppföljning 11 mars 2020 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av 
ärendeuppföljningen och föreslår förvaltningschef tydliggöra och 
tidsbestämma avslutsdatum för ärendena. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 33  

Förvaltningen informerar 
 
Sammanfattning 
 
Ett pressat läge i omsorgsförvaltningen, många arbetsområden 
 
En avdelningschef arbetar 50 % 

Corona läget, stort tryck, fler stabsmöten varje vecka, planeringsarbete, 
rapporteringar till olika myndigheter. 

Medarbetare och brukare har blivit smittade i verksamheten, några dödsfall 
har inträffat. 

Eventuellt öppna upp en Kohortenhet för att kunna tillgodose behov av vård 
och omsorg gällande Corona 

Nämndens organisation, en översyn görs, kanaliserar arbetsområden. 
Förvaltningschef gör studiebesök och sätter sig in i organisationen. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 29 april 2020 av förvaltningschef 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av informationen 
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§ 34  

Rapporter 
 
Sammanfattning 
 
Inköp, handling till enskilda, riskgrupper i Coronatider, detta fungerar med 
stöd av affärer med tidsplanering och organisationer som handlar. 
 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av rapporter 
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