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§ 72  

Fastställande av dagordning 
 
Sammanfattning 
Genomgång av dagordning. 
Punkt gällande analysrapport tillkommer. 

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

Ekonomisk prognos, delårsrapport 
 
Sammanfattning 
Ekonomerna Eva Back och Anette Eriksson informerar om delårsrapport och 
ekonomisk prognos 

Förvaltningschef Marjo Savelius går igenom beskrivning kring mål och 
delårsbokslut 

Beslutsunderlag 
Dokumentation presenteras på sammanträdet 16 september 2020 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av delårsrapport och 
ekonomisk prognos. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 74 Dnr ON374-20   040 

Beredning mål 2021 - 2023 
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningschef går igenom måldokument, övergripande mål samt 
omsorgsnämndens mål 
 

Beslutsunderlag 
Måldokument, övergripande samt omsorgsnämndens mål 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av informationen och 
bjuder in hållbarhetsstrateg Angela Poroli till nämnden för ytterligare 
information 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 75 Dnr ON233-20   709 

Månadsstatistik och jämförelsetal för augusti 
 
Sammanfattning 
Presentation av månadsrapportering statistik, kostnader per månad och 
insats. 

Beslutsunderlag 
Månadsrapport per den sista augusti 2020 
Jämförelsetal aktuell månad samt föregående månad 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts har tagit del av 
omsorgsförvaltningens aktuella statistik. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 76 Dnr ON149-19   706 

Avgift boendestöd, socialpsykiatri, med 
omvärldsbevakning 
 
Sammanfattning 
Presentation av tidigare genomförd utredning gällande avgift för boendestöd, 
socialpsykiatri. Omvärldsbevakning presenteras. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 16 september 2020 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Ulf Hansson (S) yrkar på att förvaltningen gör en omvärldsbevakning 
gällande närliggande kommuner till omsorgsnämndens sammanträde den 
30/9 2020. 
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott godkänner yrkandet. 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av informationen av 
genomförd undersökning gällande avgift för boendestöd, socialpsykiatri. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 77 Dnr ON230-20   720 

Rapport om ej verkställda beslut 
 
Sammanfattning 
Kommunerna 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 
 
Rapporten avser kvartal 2 för 2020. 

Omsorgsförvaltningen har gynnande beslut som ej verkställts inom tre 
månader från 2020-04-01 till 2020-06-30 
 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens rapport om ej verkställda beslut 31 augusti 2020 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av ej verkställda beslut 
för kvartal 2 och lämnar rapporten vidare till omsorgsnämnden för 
godkännande av rapporten. 

Enhetschef för BoU redogör för ej verkställda beslut på omsorgsnämndens 
sammanträde 30/9 2020 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 78 Dnr ON375-20   002 

Ändring av delegationsordning gällande elevhem 
 
Sammanfattning 
I och med det fria gymnasievalet och där eleven inte kan erbjudas studier på 
hemmaplan blir omsorgsnämnden skyldiga att ombesörja elevhem eller 
annan typ av boende. För att ge nämndens myndighetsbärande enhet rörande 
LSS erforderlig tid för att utreda och hitta en lämplig verkställighet bör 
omsorgsnämndens myndighetsutskott besluta i frågan. 
 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 7 september 2020 
Biläggs delegationsordning KS 14 januari 2020 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott beslutar godkänna revidering av 
delegationsordningen och lämnar till omsorgsnämnden att besluta att 
delegationen rörande beslut i frågor om elevhem flyttas från enhetschef till 
omsorgsnämndens myndighetsutskott. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 79 Dnr ON018-20   700 

Svar på motion om att införa språkkrav i svenska för 
arbete inom omsorgen 
 
Sammanfattning 
Omsorgsnämnden och bildningsnämnden har mottagit en remitterad motion om 
att införa språkkrav i svenska inför anställning i omsorgen.  
Förvaltningarna ställer sig positiva till motionens intentioner. Inför ett eventuellt 
införande/genomförande måste en djupare utredning av ekonomi genomföras. 
 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens och bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 31 
augusti 2020 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av svar om att införa 
språkkrav i svenska och lämnar till omsorgsnämnden att besluta. 

Britt-Inger Remning (M) yrkar bifall till motionen. 

Majoriteten lämnar förslaget vidare till omsorgsnämnden utan eget förslag. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 80 Dnr ON310-20   751 

Kommunrevisionens granskning, styrning och 
uppföljning av BoU 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna i Hedemora kommun har genomfört en granskning av 
omsorgsnämndens styrning och uppföljning av insatser till barn och unga. 
 

Revisionen rekommenderar att omsorgsnämnden ska: 

Fastställa riktlinjer, rutiner och styrande dokument såsom 
delegationsordning för att förtydliga styrningen och möjliggöra 
uppföljning av verksamheten. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 9 september 2020 
Bilaga till svar KPMG:s granskning 9 september 2020 
Kommunrevisionens granskning 8 juni 2020 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av svaret till 
kommunrevisionen och beslutar föreslå omsorgsnämnden att godkänna 
rapporten gällande åtgärder avseende barn- och ungdomsenheten och lämnar 
den vidare till kommunstyrelsen och kommunrevisionen. 

Förändring i barnchecklistan gjordes. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 81  

Förändring av extratjänster till nystartjobb 
 
Sammanfattning 
Genom information vid utbildningsdagen den 14 september och 
presentationen från enhetschef AME 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av informationen och 
uppdrar till förvaltningen att skriva en tjänsteskrivelse angående AME och 
anställningsformer. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 82 Dnr ON410-19   006 

Ärendeuppföljningslista 
 
Sammanfattning 
Genomgång av de ärenden och uppdrag som politiken lämnat till 
omsorgsförvaltningen 
 

Beslutsunderlag 
Ärendeuppföljningslista 2 september 2020 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av 
ärendeuppföljningslistan 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 83  

Förvaltningschef informerar 
 
Vårdtyngdsmätning, MAS Inger Söderberg utför. Undersöker hur andra 
kommuner gör. Verktyg för mätning ska köpas in. 

Gällande Covid-19, så är det lugnt i förvaltningen.  
Personal med symtom testas. Antikroppstest pågår. 

Dagverksamheten öppnar 16 oktober 

1 oktober öppnar boenden för besök 

Enligt lokalförsörjningsplanen, så ska möjligheten att i första hand bygga ut 
befintliga boenden istället för att bygga nytt undersökas 

 
En plan finns på både kort- och lång sikt för HSL och HSR, där det har varit 
oroligt en tid. Kvalitet, samverkan och bemanning ses över. 

 
Sammanfattning 
Förvaltningschef informerar 
 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av informationen 
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§ 84  

Rapporter 
 
Sammanfattning 
 

Inga rapporter 

 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av rapporter 
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§ 85  

Analysrapport 
 
Sammanfattning 
 

Det är andra året som analysgruppen sammanställer en rapport. 
 Att analysera kommunens utveckling handlar om att försöka förstå vad som 
orsakar och påverkar resultat och måluppfyllelse och varför det ser ut som 
det gör. 
En analysrapport har tagits fram med ett antal prioriteringar och förslag på 
utvecklingsområden som varje nämnd, kommunstyrelse, bolagsstyrelse, 
förvaltning och verksamhet ska arbeta med utifrån sina uppdrag och 
förutsättningar.  

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 8 september 2020 
Analysrapport för Hedemora kommun 2019 20 april 2020 
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2 juni 2020 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av analysrapporten 
och föreslår omsorgsnämnden uppdra till omsorgsförvaltningen att arbeta 
vidare med de utvecklingsområden som föreslagits i analysrapporten. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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