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§ 60  

Fastställande av dagordning 
 
Sammanfattning 
Genomgång av dagordning 
 
 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott beslutar fastställa dagordningen 
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§ 61 Dnr ON107-20   040 

Ekonomi, besparingsåtgärder 
 
Sammanfattning 
 
Ekonomer Eva Back och Anette Eriksson redovisar diagram över kostnader 
LSS, äldreomsorg, Corona, placeringar och försörjningsstöd och HSR  
Presentation av budgetlista juli 2020, delårsrapporten är under arbete. 
Konto utifrån Corona kostnader, bland annat personal, medicinteknisk 
utrustning.  
Vid eventuell statlig ersättning läggs det in i befintlig budget och jämnar till 
siffrorna i nuvarande budgetläge.  
Kommunen arbetar övergripande med en rapportering av Coronakostnader.  
 
Besparingsåtgärder diskuteras vid sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
Diagram kostnader, personalkostnader januari – juli 2020 
Diagram kostnader, personalkostnader LSS januari – juli 2020 
Diagram kostnader, kostnader Corona januari – juli 2020 
Diagram kostnader, placeringar, försörjningsstöd, januari – juli 2020 
Diagram kostnader, kostnader Corona, HSR, januari – juli 2020 

 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott beslutar föreslå omsorgsnämnden 
godkänna redovisningen och uppdra till omsorgsförvaltningen att redovisa 
en skriftlig rapport gällande placeringar och hur man arbetar med avslag 
inom individ och familjeomsorgen samt att en skriftlig rapport presenteras 
om förändringen av extratjänster som ska göras om till nystartsjobb, 
rapporter redovisas till omsorgsnämnden 30 september 2020.  

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott beslutar föreslå omsorgsnämnden 
besluta att utredningen gällande jämförelse med andra kommuner avseende 
avgifter inom socialpsykiatrin ska redovisas till omsorgsnämnden den 30 
september 2020. 
forts. § 61 
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forts. § 61 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott föreslår omsorgsnämnden besluta 
att uppdra till omsorgsförvaltningen att arbeta med en handlingsplan 
gällande försörjningsstödet och samarbetet med AME, att presenteras av 
enhetschefer vid omsorgsnämnden den 28 oktober 2020. 
Korttidsboendet är inte möjlig att förändra på grund av pågående Corona 
pandemi. 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott uppdrar till omsorgsförvaltningens 
förvaltningschef att komplettera omsorgsnämndens delegationsordning med 
den kommunövergripande delegationsordningen. 

 
Britt-Inger Remning (M) yrkar på att få en skriftlig rapport på hur 
omsorgsförvaltningens individ och familjeomsorgen arbetar med de 
underskott som redovisas i budgetuppföljningen till omsorgsnämnden 30 
september 2020. 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott beslutar bifalla yrkandet från Britt-
Inger Remning (M). 

Anette Granegärd (C) yrkar på en skriftlig rapport om hur man följer tidigare 
beslut gällande AME om att förändra extratjänster till nystartjobb till 
omsorgsnämnden 30 september 2020. 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott beslutar bifalla yrkandet från 
Anette Granegärd (C). 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 62 Dnr ON342-20   040 

Mål och budget 
 
Sammanfattning 
Diskuteras vid sammanträdet 
Mål och budget 2021, se över de mål som finns och hur de ska förändras, 
återkommande diskussioner fram till november.  
2021 års mål tas till omsorgsnämnden i november. 

Hur kan vi nå balans i budget. 
Arbetsmaterial tas fram till extra verkställighetsutskottet 23 september. 

Beslutsunderlag 
Mål och budgetdiskussion vid sammanträdet 19 augusti 2020 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av informationen och 
beslutar ge omsorgsförvaltningen i uppdrag att se över mål och budget 2021 
inför extra verkställighetsutskott 23 september, lämnar till omsorgsnämnden 
för kännedom. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 63 Dnr ON342-20   040 

Strategisk ekonomisk plan 
 
Sammanfattning 
Framtidsdag i november, diskutera utmaningar för 2021 och 3 år framåt. 
Uppstart av diskussion 
En framtidsdag den 17 november, en heldag planeras in. 

Rekommenderade skrifter: 
Koll på hemtjänsten, Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA 
Handbok för effektiv äldreomsorg, Sveriges kommuner och regioner, SKR 

Beslutsunderlag 
Förvaltningschef informerar vid sammanträdet 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av informationen och 
en framtidsdag den 17 november planeras in för diskussion om utmaningar 
inför 2022–2024, lämnas vidare till omsorgsnämnden. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 64 Dnr ON144-20   700 

Rapport och kartläggning av inflyttningar 
 
Sammanfattning 
 
Enhetschef vuxenenheten informerar om inflyttningar och ökad utbetalning 
av försörjningsstöd. 
En rutin finns om vräkningsförebyggande. 
Genomgång av de tidigare ställda frågorna till hyresvärdar och kommuner. 
Behov av hembesök för att kontrollera den aktuella situationen för de 
personer som uppbär försörjningsstöd  

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens vuxenenhets rapport 6 mars 2020 
Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut 27 maj 2020 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av informationen. 
Omsorgsnämnden föreslås besluta att förvaltningen skall planera in 
oanmälda hembesök under oktober till december för att kontrollera den 
aktuella situationen för de personer som uppbär försörjningsstöd. 

 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 65 Dnr ON450-19   026 

Arbetsmiljöverket gällande arbetsmiljö BoU 
 
Sammanfattning 
Arbetsmiljöverket överväger att besluta om vitesföreläggande för barn- och 
ungdomsenheten. Åtgärder ska genomföras senast den 28 augusti 2020 
avseende organisatoriska och sociala faktorer. 
 

Beslutsunderlag 
Arbetsmiljöverkets underrättelse i ärendet 2020-05-12 
Omsorgsförvaltningens yttrande till arbetsmiljöverket 2020-06-29 
 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av informationen och 
ställer sig bakom omsorgsförvaltningens skrivelse till arbetsmiljöverket och 
lämnar vidare till omsorgsnämnden för kännedom. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 66 Dnr ON018-18   700 

Förlängning av samverkansbeslut avseende 
länsövergripande tillnyktringsverksamhet 
 
Sammanfattning 
För att möjliggöra en fullständig utvärdering av verksamheten föreslås att 
samverkansbeslutet förlängs t.o.m. 2021-11-30 samt att en ny utvärdering av 
avtalet ska vara genomförd senast 2021-03-30. Om inte ett nytt avtal träffas 
innan 2021-06- 30, upphör verksamheten 2021-11-30.  
Förslaget om en förlängning av samverkansbeslutet medför en kostnad om 2 
665 900 kr/år. En 50/50-fördelning medför 1 332 950 kr/huvudman. 
Fördelning mellan kommunerna sker enligt befolkningsunderlag. 

Tillnyktringsplatser har skapats i Avesta (1), Mora (1) och Falun (4). Syftet 
är att kunna ge personer som omhändertagits enligt Lagen (1976:511) om 
omhändertagande av berusade personer (LOB) en medicinskt säker 
tillnyktring under övervakning av sjukvårdspersonal. Verksamheten startade 
under september 2019 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 24 juni 2020 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott föreslår omsorgsnämnden besluta 
att förlänga samverkansbeslut avseende tillnyktringsenhet till 2021-11-30 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 67 Dnr ON344-20   002 

Rättssäker dokumentation, biståndsenheten 
 
Sammanfattning 
 
Inom ramen för nämndens internkontrollplan för 2020 redovisas resultatet av 
stickprovskontroller avseende utredningar på Biståndsenheten 
Egenkontrollen har genomförts på två slumpmässigt utvalda beslut gällande 
bistånd utifrån Socialtjänstlagen, Hjälp i hemmet. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens biståndsenhets granskning ärende 1, 1 maj 2020 
Omsorgsförvaltningens biståndsenhets granskning ärende 2, 1 maj 2020 
Omsorgsförvaltningens biståndsenhets tjänsteskrivelse 15 juni 2020 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av rättssäker 
dokumentation och föreslår omsorgsnämnden att godkänna granskningen. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 68 Dnr ON410-19   006 

Ärendeuppföljning 
 
Sammanfattning 
Uppdrag som politiken gett till omsorgsförvaltningen redovisas. 
Tillägg görs i listan med vårdtyngdsmätning. 
 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens ärendeuppföljningslista 1 juli 2020 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av 
ärendeuppföljningen med tillägget vårdtyngdsmätning. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 69  

Utbildningsdagen 27 augusti 
 
Sammanfattning 
Omsorgsförvaltningen informerar och utbildar omsorgsnämnden i olika 
frågor. 
Förväntningar från verkställighetsutskottet gällande informationspunkter/ 
utbildning. 
Information bland annat om styrdokument – internkontroll, riktlinjer, 
organisationsschema. 

Förslag, februari – mars 2021 iordningställa en ”mässa” visning av 
verksamheternas händelser under 2020 

Den 14 september hela förmiddagen, uppföljning efter den 27 augusti 
utbildning hela omsorgsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningen inhämtar förslag vid sammanträdet 19 augusti 2020 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av informationen 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 70  

Förvaltningschef informerar 
 
Sammanfattning 
 
Carina Lundgren, avdelningschef, börjar arbeta 100 % igen. 

Anna Frisk har börjat som kvalitetsutvecklare. 

Corona, hemtjänsten har en person med smitta, smittspårning har gjorts.  

Månadsstatistik kommer till omsorgsnämnden. 

Kalendariet behöver synkas med KF, KS, Ekonomi. 

Övergripande 10 september, kommunledningsgruppen ser över kommunens 
totala utveckling. 
 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av informationen 
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§ 71  

Rapporter 
 
Sammanfattning 
Britt-Inger Remning (M) Demenssjuksköterska hänvisade till 
socialstyrelsens riktlinjer/rekommendationer, gällande att personer med 
alkoholdemens inte kan bo i ordinärt demensboende, var finns det skrivet? 

Viveka Morelius (S) efterfrågar medverkan av enhetschef för 
dagverksamheten vid nästa verkställighetsutskott, bokas in. 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av rapporter 
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