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§ 46  

Fastställande av dagordning 
 
Sammanfattning 
Tillägg av valärende, punkt 14 ersättare till språktolknämnden, 
ordförande till kommunala funktionshinderrådet, ersättare till kommunala 
funktionshinderrådet, ersättare till kommunala pensionärsrådet, ordförande 
Ulf Hansson går in som ordförande enligt reglemente i kommunala 
pensionärsrådet, val av ledamot till hjälpmedelsnämnden. 

Till rapporter punkt 13: dagverksamhet, motioner, KPMG-rapport 
 

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

Ekonomi, besparingsförslag 
 
Sammanfattning 
Ett arbetsmaterial gällande besparingsförslag och effektiviseringsplan har 
tagits fram 
Habiliteringsersättning, statligt stimulansbidrag kan sökas för detta för en 
eventuell höjning, förslag - söks årligen och dras tillbaka om bidraget utgår. 
Avgift för socialpsykiatrin har diskuterats. 
Vilka besparingar för 2019 har haft effekt på 2020. Försöket med indragning 
av en tjänst i nattpatrullen återtogs i december. 
Gruppbostad SoL. 
Korttidsboende SoL, ingen förändring just nu på grund av Corona, förslag - 
behöver ses över – kompetensförsörjningen.  
Utredning av korttidsboende pågår. 
Inga-Britt Johansson, KL, har förslag gällande korttidsboende, skickas med i 
handlingarna till omsorgsnämnden. 
AME, förslag att verksamheten ses över. 
Personlig assistans, omsorgsförvaltningen har börjat se över detta. 
Översyn av barn- och ungdomsenheten, ett bra resultat i dagsläget. 
Omvärldsbevakning av ekonomer gällande kostnader inom BoU. Visas vid 
omsorgsnämndens sammanträde. 

Beslutsunderlag 
Arbetsmaterial besparingsförslag 13 maj 2020 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott beslutar lämna över till 
omsorgsnämnden utan eget förslag. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 48 Dnr ON246-20   701 

JO-yttrande, barn och ungdomsenheten 
 
Sammanfattning 
Justitieombudsmannen (JO), har fått ett klagomål från enskild om lång 
handläggningstid. JO har begärt in yttrande från omsorgsförvaltningen vilket 
har skickats in till JO. 

Ärendet presenteras av enhetschef BoU vid sammanträdet, sekretess. 
 

Beslutsunderlag  
Klagomål från enskild 3 mars 2020  
Begäran om yttrande 4 juni 2020  
Omsorgsförvaltningens yttrande i ärendet 16 juni 2020 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av ärendet och lämnar 
det vidare till Omsorgsnämnden för beslut. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 49 Dnr ON308-20   730 

Riktlinjer Familjehem 
 
Sammanfattning 
Familjehem tar emot barn och unga som av olika anledningar behöver bo i 
ett annat hem än det egna.  
Socialtjänsten i varje kommun har ansvar för att rekrytera och utreda 
familjehem, att erbjuda dem utbildning samt säkerställa att de bedriver vård 
som håller god kvalitet. 
 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens riktlinjer för familjehem 13 maj 2020 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 17 juni 2020 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott beslutar föreslå omsorgsnämnden 
besluta att anta omsorgsförvaltningens förslag till riktlinjer för handläggning 
av familjehem. 

 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 50 Dnr ON307-20   730 

Riktlinjer, handläggning barn- och ungdomsenheten 
 
Sammanfattning 
Omsorgsförvaltningens riktlinje för handläggning inom området barn och 
ungdom. 
Riktlinjer ska säkerställa rättssäkerhet och likabehandling när det gäller 
utredning, bedömning och insatser som ska erbjudas. Den ska fungera som 
en vägledning och ge stöd i det praktiska arbetet samt hjälp med att tolka 
lagstiftningen i de individuella behovsbedömningarna. 
Syftet med riktlinjerna är de i huvudsak ska:  

• fungera som omsorgsnämndens styrdokument för handläggare  
• bidra till mer enhetliga bedömningsgrunder för att garantera 

likställighet och rättssäkerhet  
• ge en allmän beskrivning av insatserna till målgruppen.  

 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens riktlinje för handläggning, barn och unga, 13 maj 
2020 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott godkänner riktlinjen för 
handläggning och beslutar lämna ärendet vidare till omsorgsnämnden för 
beslut att riktlinjer för handläggning inom området barn och ungdom börjar 
gälla 2020-07-01. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 51  

Delegationsfråga 
 
Sammanfattning 
Delegation till förvaltningschef att ta beslut om placeringar, högsta delegat 
ligger idag på omsorgsnämnden, att lägga delegation på nästa nivå delegat, 
förvaltningschef.  

Förvaltningschef fattar beslut i ärenden som inte rör LVU och LVM, dessa 
beslut ligger på ordföranden. 
 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott beslutar uppdra till 
omsorgsförvaltningen att ändra delegationsordningen för beslut i 
omsorgsnämnden den 1 juli 2020 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
Omsorgsnämnden 
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§ 52 Dnr ON410-19   006 

Ärendeuppföljning 
 
Sammanfattning 
Omsorgsförvaltningen går igenom de uppdrag som politiken lämnat till 
förvaltningen 
 

Beslutsunderlag 
Ärendeuppföljning 26 maj 2020 

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

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 53  

Utbildning av omsorgsnämnden till hösten 
 
Sammanfattning 
Förslag från förvaltningschefen att en utbildning görs för omsorgsnämndens 
ledamöter med delaktighet av verksamheterna för en presentation av vad 
som sker i förvaltningen samt övrig information från förvaltningen. 
 
En övergripande utbildning gällande LVU och LVM för 
myndighetsutskottet. Ca. 2 timmar. 

Reglemente, ansvar, riktlinjer, internkontroll, ärendekalender, övergripande 
information. En dags utbildning för omsorgsnämnden. 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott ställer sig positiva till förslaget och 
beslutar att lämna frågan vidare till omsorgsnämnden. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 54 Dnr ON306-20   108 

Information gällande överklagning 
 
Sammanfattning 
Ett ärende gällande avlösning i hemmet har överklagats till 
förvaltningsrätten vid neddragning av beviljad tid. 
Förvaltningschef informerar muntligt. 

Beslutsunderlag 
Ärendet presenteras muntligt vid sammanträdet 24 juni 2020 

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

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 55  

Förvaltningen informerar 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschef informerar vid sammanträdet. 

Corona, det ser bra ut i förvaltningen. Daglig verksamhet fortsatt stängd. 
IVO har visat intresse för stängning. 

IVO gör en generell granskning i Sveriges kommuner, gällande vikarier och 
kompetens om basala hygienrutiner i Coronatider. 

Telefonavstämning med arbetsmiljöverket gällande Granen, besked om 
eventuellt vitesföreläggande till hösten. 

Vårdtyngdsmätning på respektive särskilt boende. 

Media är intresserade av ett ärende gällande socialpsykiatri. 
 
Översyn av vuxenenheten ska göras, all myndighetsutövning ses över. 
Kvalitetsutvecklaren kommer den 3 augusti. 

Familjehemssekreterare startar den 3 augusti. 
 
Orosanmälningar på barn- och unga är idag 24 juni 95 anmälningar. 

Önskemål från förvaltningschef att få annonsera och tillsätta en 
avdelningschef till myndighetsenheten IFO och biståndsenheten. 

Feriearbetare, nu i Corona tider kan de inte vara på våra särskilda boenden, 
andra arbetsuppgifter blir aktuella istället. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 24 juni 2020 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts förslag till beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av informationen.  
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§ 56  

Information om dagverksamheten, demens 
 
Sammanfattning 
Viveka Morelius, informerar om en skrivelse som kommit från personal i 
dagverksamheten. 
 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från personal 4 mars 2020 

Omsorgsnämndens myndighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslutar att bjuda in enhetschef 
för verksamheten Dagverksamhet för att informera under hösten. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 57  

Motioner 
 
Sammanfattning 
Ordförande tar upp om svarstid för motioner som kommer till 
omsorgsförvaltningen och omsorgsnämnden. 
Anser att svarstiden behöver kortas ner. 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts förslag till beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott beslutar ge omsorgsförvaltningen i 
uppdrag att besvara inkomna motioner på kortare tid än vad som görs idag 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 58 Dnr ON310-20   751 

Granskning från KPMG 
 
Sammanfattning 
Rapporten Granskning av omsorgsnämndens styrning och uppföljning av 
insatser till barn och unga har varit i kommunfullmäktige. 

Svar från förvaltningen lämnas i september för vidare svar till KPMG i 
oktober 
 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott beslutar ge omsorgsförvaltningen i 
uppdrag att lämna svar till Omsorgsnämndens verkställighetsutskott till den 
16 september  

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 59 Dnr ON 326-19   003 

Valärenden 
 
Sammanfattning 
 
Val av ersättare ska göras till språktolknämnden. 

Val av ersättare för kommunal pensionärsrådet. 

Val av ordförande och ersättare för kommunala funktionshinderrådet. 

Val av ledamot till hjälpmedelsnämnden. 
 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott föreslår omsorgsnämnden att 
besluta enligt förslag. 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott föreslår Ulf Hansson (S) till 
ersättare i språktolknämnden till och med 2020-12-31. 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott föreslår Anette Granegärd (C) som 
ersättare i kommunala pensionärsrådet till och med 2020-12-31. 

Omsorgsnämndens ordförande Ulf Hansson går in som ordförande i 
kommunala pensionärsrådet, enligt reglemente, till och med 2020-12-31. 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott föreslår Joakim Svedlund (KL) till 
ordförande i kommunala funktionshinderrådet till och med 2020-12-31. 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott föreslår Karin Peres (C) till 
ersättare i kommunala funktionshinderrådet till och med 2020-12-31. 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott föreslår Ulf Hansson (S) som 
ordinarie ledamot i hjälpmedelsnämnden till och med 2020-12-31. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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