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§ 87  

Fastställande av dagordning 
 
Sammanfattning 
 
Budgetpunkt inlagd. 
Rapport, från hjälpmedelscentralen. 
Rapport, Barnsäkert 

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

Ekonomi 
 
Sammanfattning 
Ekonomer Eva Back och Anette Eriksson redovisar ekonomisk rapport och 
prognosanalys kvartal 2. 
Prognos förbättring 11 milj. 
Underskott ca 12 milj. 
Prognos görs till november månad 

Beslutsunderlag 
Prognosanalys kvartal 2 
Ekonomisk rapport per 2020-09-30 
Arbetsmaterial, investeringsplan år 2021 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av den ekonomiska 
rapporten och av ny prognos och ser att underskottet kommer att bli mindre 
än prognosen. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 90 Dnr ON082-20   700 

Verksamhetschef HSL 
 
Sammanfattning 
 
Sedan februari 2020 är förvaltningschef tillika verksamhetschef vilket nu 
föreslås ändras. 
Verksamhetschefen svarar för att den medicinskt ansvariga sjuksköterskan har 
den kompetens som fordras för uppdraget samt för att ha fortlöpande dialog och 
samråd med medicinskt ansvarig sjuksköterska i frågor som gäller kvalitet och 
säkerhet liksom i frågor som rör verksamhetens struktur och resursanvändning. 
 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 5 oktober 2020 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott beslutar föreslå omsorgsnämnden 
besluta att utse avdelningschef Carina Lundgren till verksamhetschef för HSL. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 91 Dnr ON394-20   049 

Hedemoramodellen 
 
Sammanfattning 
Rapport om kommande förändring i ESF projektet Hedemora modellen. 
 
 I samband med att ny projektledare rekryteras har projektets styrgrupp beslutat 
att projektet ska flyttas över till omsorgsförvaltningen då det största ansvaret för 
deltagarna i projektet ligger hos försörjningsstödet och arbetsmarknadsenheten.  
Projektet flyttas över till omsorgsförvaltningen den 11 januari 2021 och 
bildningsförvaltningen är behjälpliga med praktiska delar tills ny projektledare 
är anställd. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 5 oktober 2020 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av rapporten och 
överlämnar den till omsorgsnämnden för beslut. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 



 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
9(20) 

Sammanträdesdatum 
2020-10-14 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 92  

Rapport från vuxenenheten, IFO 
 
Sammanfattning 
Enhetschef lämnar en rapport om placeringar och uppföljning av budget. 
Hela vuxenenheten 10 miljoner minus. 
Försörjningsstöd ligger back. Målet är att försörjningsstöd ska minska 
genom start av sysselsättning, detta har inte kunnat verkställas idag.  
Alla ungdomar är inskrivna i gruppverksamheter på AME, olika inriktningar 
på aktiviteterna finns.  
Handläggning försörjningsstöd är placerad på AME en dag per vecka och 
socialsekreterare finns på SFI en gång per vecka. 
 
Placeringskostnader på grund av missbruk gör att vuxenenheten missbruk-
vuxna går back. 
Tallåkern och Stinsen, budget kommer att hållas. 
Budget diskuteras på APT, hur arbetar man kostnadsmedvetet 
Utbildning i lösningsfokuserat arbete har skett i handläggargruppen. 
En handläggare i arbetsgruppen som arbetar mot missbruk får ett utökat 
ansvar som 1:e socialsekreterare under ett halvår. 
Samverkan med regionen måste återupptas. 

Beslutsunderlag 
Muntlig rapport vid sammanträdet 14 oktober 2020 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av den muntliga 
rapporten. En skriftlig rapport ska lämnas till omsorgsnämndens 
sammanträde den 28 oktober. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 93  

Information om beslutstexter med hänvisning till rätt 
instans 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschef informerar om pågående arbete med besluttexter som 
hänvisas till fel instans, rutin håller på att arbetas fram för att handläggare 
ska ha kunskap om vem de hänvisar till i beslutstext, när ärenden ska upp till 
utskott eller nämnd. 
Barn- och ungdomsenheten är klara, en skriftlig rutin är framtagen. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträde 14 oktober 2020 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av informationen. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 94 Dnr ON393-20   700 

Svar på motion, sällskapsdjur på äldreboende 
 
Sammanfattning 
Anna Eling, Liberalerna, har lämnat in en motion den 28 januari 2020 om 
sällskapsdjur på äldreboende. 
 

Beslutsunderlag 
Liberalerna, Motion Sällskapsdjur på äldreboenden 28 januari 2020 

Omsorgsförvaltningens svar på motion läggs på bordet vid sammanträdet. 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott föreslår att omsorgsnämnden 
beslutar föreslå kommunstyrelsen att avslå motionen. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 95 Dnr ON378-20   739 

Motion om stöd till anhöriga 
 
Sammanfattning 
 
En motion gällande stöd till anhörigvårdare har inkommit från Allan 
Mattsson (KL). Motionen skrevs 18 mars 2020 och remitterades till 
omsorgsnämnden för besvarande.  
Motionens intention är att undersöka möjligheten att förbättra anhörigstödet 
till anhörigvårdare. 

Beslutsunderlag 
Motion ställd av Allan Mattsson (KL) 18 mars 2020 
Tjänsteskrivelse, svar på motion, 11 september 2020 
Kommunfullmäktige § 94 anmälan om motion stöd till anhörigvårdare, 26 
maj 2020 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott föreslår omsorgsnämnden besluta 
att bifalla motionen, med hänvisning till omsorgsnämndens diskussion om 
ambitionshöjningar inför 2021 där förvaltningen ska utreda förutsättningarna 
vad gäller kostnader och lokaler. 

 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 96 Dnr ON067-20   730 

Redovisning av synpunkter / klagomål 
 
Sammanfattning 
Omsorgsförvaltningen redovisar inkomna synpunkter / klagomål som 
inkommit under perioden 2020-01-01—2020-06-30. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens redovisning 29 september 2020 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 7 oktober 2020 
Bilaga 1 Rutin för synpunkter och klagomål 5 februari 2020 
Bilaga 2 Dokumentation vid inkomna synpunkter 11 februari 2020 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott föreslår omsorgsnämnden att 
besluta godkänna redovisningen av inkomna synpunkter och klagomål. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 97 Dnr ON448-19   003 

Ärendekalender 2021 
 
Sammanfattning 
Arbetet ska börja med ärendekalender, diskutera igenom punkter som ska 
vara med till 2021 

Beslutsunderlag 
Ärendekalender 2020 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott föreslår omsorgsnämnden att ge 
omsorgsförvaltningen i uppdrag att färdigställa ärendekalender 2021 utifrån 
diskussioner under sammanträdet. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 98 Dnr ON141-20   012 

Internkontroll 2021 
 
Sammanfattning 
Diskuterar igenom utifrån internkontroll 2020, de punkter som ska vara med 
eller förändras till 2021. 
 

Beslutsunderlag 
Internkontroll 2020 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott föreslår omsorgsnämnden att ge 
omsorgsförvaltningen i uppdrag att färdigställa internkontrollplan 2021 
utifrån att egenkontroll barn- och ungdomsenheten ändras till egenkontroll 
vuxenenheten. Delegationsbeslut tas bort och ersätts med ekonomisk 
kontroll barn- och unga, vuxen och försörjningsstöd. 
Värdegrund KRAM, redovisning för verksamheterna förs in i 
internkontrollplanen. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 99  

Vårdtyngdsmätning kontra personaltäthetsmätning 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschef informerar kring gjord mätning och jämförelse med 
Kolada. 

Personaltäthetsmätning har gjorts där man tittat på rambudget, antal 
anställda, antal brukare. 
Undersökning har visat ett högt värde, bland annat 0.99 på ett boende. 
Medelvärde i Dalarna 0.85 demensboende, 0,70 - 0,75 ordinarie sä.bo. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 14 oktober 2020 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott förslår omsorgsnämnden att 
besluta att omsorgsförvaltningen fortsätter arbeta med 
personaltäthetsmätning 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 100  

Frågeställningar till Mats Wallertz 
 
Sammanfattning 
Mats Wallertz, sektionschef för arbetsförmedlingen, kommer till 
omsorgsnämnden den 28 oktober. 

En sammanställning av frågor som ska tas med till omsorgsnämnden görs. 

Vilken hjälp finns att få att ta in handledare i verksamheterna. 
Vilka kontakter har arbetsförmedlingen med företagen i kommunen. 
Antal platser gällande extratjänster. 
Jämförelse Avesta – Hedemora. 

Beslutsunderlag 
Muntlig frågeinsamling görs av verkställighetsutskottet till 
omsorgsnämndens sammanträde 28 oktober 2020 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har förberett frågor till 
omsorgsnämnden 28 oktober då Mats Wallertz.  

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 101 Dnr ON410-19   006 

Ärendeuppföljning 
 
Sammanfattning 
Genomgång av uppdrag som politiken gett förvaltningen, ändringar görs och 
genomförda uppdrag tas bort.  
 

Beslutsunderlag 
Ärendeuppföljningslista 30 september 2020 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts förslag till beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av ärendeuppföljning 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 102  

Förvaltningschef informerar 
 
Sammanfattning 
 
Marjo Savelius, förvaltningschef, informerar vid sammanträdet. 
 
En försiktighet fortgår gällande besök på särskilt boende. 
En reservplan finns som kan aktiveras om smittan ökar. 
 
Rekrytering klar till avdelningschef för Myndighetsenheten omfattande 
vuxenenheten, barn- och ungdomsenheten, biståndsenheten och AME,  
Anna Frisk Gustafsson är anställd som avdelningschef och börjar i 
november. 
 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av informationen 
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§ 103  

Rapporter 
 
Sammanfattning 
Information gällande hjälpmedelscentralen 2020 – 2021 
 
Barnsäkert – hur arbetar Hedemora inom ramen för detta. Tas genom 
samarbete TRIO. Ulrika Ekström Emnerud är med i TRIO från 
omsorgsförvaltningen. 
 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av rapporter 
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