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§ 104  

Fastställande av dagordning 
 
Sammanfattning 
Genomgång av dagordning 

Frågeställningar till rapporter, biståndsupphandling, servicebostad, inköp 
enklare varor från verksamheten 

 

Omsorgsnämndens myndighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens myndighetsutskott fastställer dagordningen 
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§ 105 Dnr ON 107-20   040 

Ekonomi, information 
 
Sammanfattning 
Ekonom Anette Eriksson informerar muntligt om aktuellt läge, ekonomisk 
redovisning. 
Arbetar just nu med prognoserna, har fått mer intäkter än väntat.  
4,5 miljoner back just nu. 
Hemtjänsten går bra budgetmässigt.  
Försörjningsstöd och barn- och unga har fortsatt minus i budget. 
Justerar PO-påslagen, arbetsgivaravgiften. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 11 november 2020 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av den ekonomiska 
redovisningen 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 106 Dnr ON369-20   778 

Lex Sarah gruppbostad LSS 
 
Sammanfattning 
En anmälan har gjorts till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande 
begränsningsåtgärder som utförts på en gruppbostad LSS. 
 

Beslutsunderlag 
Anmälan till IVO 1 september 2020 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av anmälan till 
Inspektionen för vård och omsorg, lämnar till omsorgsnämnden. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 107 Dnr ON373-20   778 

Lex Sarah hemtjänst 
 
Sammanfattning 
Anmälan har gjorts till Inspektionen för vård och omsorg, (IVO), utifrån ett 
klagomål från enskild som inkommit till omsorgsförvaltningen gällande att 
saker försvunnit i hemmet samt misstroende och otrygghet avseende 
hemtjänsten. 
 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens anmälan till IVO 9 september 2020 
Omsorgsförvaltningens utredning Lex Sarah 23 oktober 2020 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av anmälan och 
utredning till Inspektionen för vård och omsorg. Lämnar till 
omsorgsnämnden. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 108 Dnr ON327-19   007 

Redovisning av kommunens rutiner gällande 
personalfrågor 
 
Sammanfattning 
Redovisning av uppdrag från revisionen avseende kommunens rutiner kring 
personalfrågor. 
En gemensam redovisning/åtgärdsrapport för förvaltningarna i Hedemora 
kommun har gjorts, vilken har lämnats till kommunstyrelsen. 
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 16 september 2020 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av redovisningen av 
kommunens rutiner gällande personalfrågor. Lämnar vidare till 
Omsorgsnämnden. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 109 Dnr ON230-20   720 

Ej verkställda beslut gällande SoL och LSS 
 
Sammanfattning 
Rapporten avser kvartal 3 för 2020. 

Omsorgsförvaltningen har gynnande beslut som ej verkställts inom tre 
månader från 2020-07-01 till 2020-10-31 
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 
- verkställighet av ett gynnande beslut som tidigare har rapporterats som ej 
verkställt 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 31 augusti 2020 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott beslutar föreslå omsorgsnämnden 
att godkänna redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 3, 2020. 
Rapporten skickas till kommunfullmäktige och kommunrevisionen för 
kännedom. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 110 Dnr ON288-20   003 

Egenkontroll vuxenenheten 
 
Sammanfattning 
Inom ramen för nämnden internkontrollplan för 2020 redovisas resultatet av 
stickprovskontroller avseende utredningar. Egenkontroll har utförts på 
vuxenenheten avseende utredningar och insatser gällande beroende och våld 
i nära relationer. 
 

Beslutsunderlag 
Granskningsmallar 13 februari 2020 till och med 2 november 2020 
Skrivelse vuxenenheten 2 november 2020 
Skrivelse och granskningsmallar vuxenenheten Våld i nära relation 30 
oktober 2020 till och med 2 november 2020 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott godkänner rapporten gällande 
egenkontroll, rättssäker dokumentation, och lämnar rapporten vidare till 
Omsorgsnämnden. 
  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 111 Dnr ON287-20   003 

Egenkontroll barn och- ungdomsenheten 
 
Sammanfattning 
Inom ramen för nämnden internkontrollplan för 2020 redovisas resultatet av 
stickprovskontroller avseende utredningar på barn -och ungdomsenheten. 
Egenkontrollen har genomförts utifrån den granskningsmall som färdigställts 
under september 2020, denna granskningsmall är reviderad och innehåller 
fler frågor än den granskningsmall som redovisades i juni. Egenkontrollen 
har genomförts på tre utredningar som slumpmässigt är utvalda av 
systemansvarig. Utredningar avslutades under oktober månad 2020.  

Beslutsunderlag 
Förhandsbedömningar 25 september 2020 
Tjänsteskrivelse barn och-ungdomsenheten 3 november 2020 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott godkänner rapporten gällande 
egenkontroll, rättssäker dokumentation, och lämnar rapporten vidare till 
Omsorgsnämnden 
 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 112 Dnr ON432-20   003 

Omsorgsnämndens internkontrollplan 2021 
 
Sammanfattning 
Internkontrollplan för 2021 är upprättad med nya punkter för 
kontrollområden och riskidentifieringar. 
 

Beslutsunderlag 
Internkontrollplan 2021 presenteras vid sammanträdet 11 november 2020 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av information från 
KS gällande kommunövergripande punkter och tillägg görs i 
omsorgsnämndens internkontrollplan 2021 med KRAM och redovisning 
gällande vuxenenheten, lämnar vidare till omsorgsnämnden. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 113 Dnr ON431-20   003 

Omsorgsnämndens ärendekalender 2021 
 
Sammanfattning 
Ärendekalender för 2021, med de presentationer, redovisningar och 
informationer som lämnas under respektive månad. 
 

Beslutsunderlag 
Ärendekalender 2021 presenteras vid sammanträdet 11 november 2020 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av information om 
ärendekalendern 2021, tillägg görs med ekonomisk uppföljning. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 114 Dnr ON410-19   006 

Ärendeuppföljningslista 
 
Sammanfattning 
Uppföljning av de uppdrag som politiken gett till omsorgsförvaltningen. 
 

Beslutsunderlag 
Ärendeuppföljningslista 28 oktober 2020 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av 
ärendeuppföljningen, tillägg av ärende med hemtjänst KRAM att redovisas i 
februari 2021 och lämnar till omsorgsnämnden. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 115  

Förvaltningen informerar 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschef informerar vid sammanträdet, 
 
En lex Sarah har skickats in på en hemtjänsthändelse, trygghetslarmet har 
inte fungerat sedan februari. Doro har larmat om fellarm till verkställigheten, 
verkställigheten har inte utfört larmbyte. 
 
IVO gör en landsövergripande tillsyn gällande ej verkställda beslut avseende 
Corona. 
 
Backliden A och B, heter nu endast Backliden. Svårigheter i bemötande från 
personalen i ett brukarärende. Arbetsmiljökartläggning har gjorts i gruppen. 
Förhandling med kommunal görs den 11 november 2021. 

Yttrandet till IVO barn- och ungdomsenheten kommer till omsorgsnämnden. 

Myndighetskontoren ska ses över för en helhetssyn i de verksamheterna, till 
medborgarnas bästa.  

Anna Frisk Gustafsson startar sin tjänst den 16 november 2020. 

Lugnt i verksamheten avseende Corona. 

Enhetschef för vuxenenheten har sagt upp sin tjänst, slutar den 6 februari 
2021. 

Konkurrensverket har granskat konsultköp på barn- och ungdomsenheten 
2017 – 2019. Eventuellt vitesföreläggande. Yttrande kommer till 
omsorgsnämnden för kännedom. 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av informationen 
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§ 116  

Rapporter 
 
Sammanfattning 
 

Karin Perers tar upp fråga om hur biståndsbeslut verkställs på hemtjänsten - 
hur efterlevs besluten, tid som ej utförs – hur tas den tillvara. Brukartid 
kontra kringtid. 
Förvaltningen arbetar med Hemtjänst KRAM. 
 
Inga-Britt Johansson tar upp fråga om nytt avtal, angående mindre inköp. 

Ulf Hansson har varit på sammanträde i hjälpmedelsnämnden, nytt system 
för hjälpmedel – beslut kommer i mars eller april. Regionen arbetar vidare. 

Anette Granegärd och Ulf Hansson var inbjudna till FINSAM.  

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av rapporterna. 
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§ 117 Dnr ON197-19   701 

IVO, meddelande om tillsyn vid barn- och 
ungdomsenheten 
 
Sammanfattning 
Inspektionen för vård och omsorg, (IVO) har beslutat att genomföra en 
tillsyn för att följa upp om tidigare konstaterade brister inom socialtjänstens 
område rörande barn/familj har upphört. 
 

Beslutsunderlag 
Inspektionen för vård och omsorg, meddelande 20 oktober 2020 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av informationen 
gällande inspektionen för vård och omsorgs tillsyn. Lämnar yttrande till 
omsorgsnämnden. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 118  

Informationsbrev till KPR och KFHR 
 
Sammanfattning 
Ett utkast till informationsbrev presenteras på verkställighetsutskottet. 
 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningen presenterar ett utkast vid sammanträdet 11 november 
2020 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av utkast till 
informationsbrev. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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