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Plats och tid Tjädernhuset, sammanträdesrum Björnen, kl. 09.00 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista sida 2 

Övriga närvarande Ersättare 
Se närvarolista sida 2 
Tjänstemän 
Se närvarolista sida 2 
Övriga 
Se närvarolista sida 2 

Justerare  

Justeringens plats och tid Tjädernhuset, onsdag den 11 januari 2023, kl. 10.00 
 
Underskrifter 
 Sekreterare  _________________________________  Paragrafer 1–10 
   Ingela Sätterström  

 Ordförande  _________________________________  
 

   Kajsa-Lena Fagerström (S)  

 Justerare  _________________________________   
 

   Britt-Inger Remning (M)   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Omsorgsnämndens verkställighetsutskott 

Sammanträdesdatum 2023-01-09 

Datum då anslaget sätts upp 2023-01-11 Datum då anslaget tas ned 2023-02-02 

Förvaringsplats för protokollet Omsorgsförvaltningen 
 

Underskrift  _________________________________  
 

   Ingela Sätterström  
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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter 
 

Kajsa-Lena Fagerström (S) ordförande  
Britt-Inger Remning (M) 1:e vice ordförande  
Eva Winarve-Westerholm (S)  
Anette Granegärd (C) 2:e vice ordförande  
Marit Andersson (SD)  
 

Övriga närvarande  

Ersättare 
 

Kerstin Lund (MP)  
Åsa Ljungqvist (M)  
Inga-Britt Johansson (KL)  
Gunilla Berg (KD)  
  
 

Tjänstemän Carina Björk, förvaltningschef  
Anna Frisk Gustafsson, avdelningschef  
 

 Ingela Sätterström, nämndsekreterare  
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§ 1  

Fastställande av dagordning 
 
Sammanfattning 
Genomgång av dagordning 
Ett initiativärende inlämnat, ordförande beslutar att det tas på nästa 
verkställighetsutskott. 
 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott fastställer dagordningen. 
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§ 2 Dnr ON496-22   003 

Rapport Internkontroll 2022 
Sammanfattning 
Omsorgsnämnden antog fem internkontrollpunkter för verksamhetsåret 
2022. 

Varje internkontrollpunkt ska bedömas enligt skalan: 1: OK, 
2: försumbar avvikelse, 3. kännbar avvikelse och 4: allvarlig 
avvikelse. 

I de fall status bedöms vara kännbar eller allvarlig ska åtgärder redovisas. 
Förvaltningen har genomfört kontroller enligt nämndens direktiv 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens rapport, Internkontroll 2022 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 8 december 2022 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
1. Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av interkontroll 

2022 och föreslår omsorgsnämnden besluta att godkänna rapporten 
och uppdra åt förvaltningen att arbeta vidare med de åtgärder som 
presenterats.  

2. Omsorgsnämndens verkställighetsutskott föreslår omsorgsnämnden 
besluta att delge rapporten till kommunfullmäktige och 
kommunrevision. 

 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 3 Dnr ON496-22   003 

Internkontroll 2023 
Sammanfattning 
Förslag på internkontrollpunkter för omsorgsnämnden för verksamhetsåret 
2023 
Kommunledningsgruppen har diskuterat internkontrollplan för 2023 och 
lämnar förslag på följande obligatoriska internkontrollpunkter för nämnderna: 

- Ekonomisk uppföljning  

- Delegationsbeslut 

- Personuppgiftsbehandling GDPR 

Avseende ovanstående föreslår omsorgsförvaltningen att följande ingår i 
omsorgsnämndens internkontroll för verksamhetsåret 2023: 

1. Avtalstrohet 

2. Ekonomisk uppföljning 

3. Delegationsbeslut 

4. Personuppgiftsbehandling GDPR 

5. Egenkontroll avseende LSS, utredningar och att 
barnperspektivet beaktas 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 7 december 2022 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott föreslår omsorgsnämnden att ställa 
sig bakom förvaltningens förslag och anta de föreslagna obligatoriska 
internkontrollpunkter som berör samtliga nämnder med tilläggspunkter för 
omsorgsnämndens internkontroll.  

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott föreslår omsorgsnämnden besluta att 
uppföljning av internkontrollplanen sker till delårsbokslut och att rapport lämnas 
till årsbokslutet. 

 

Forts § 3 
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Forts § 3 

  
 
 

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 4 Dnr ON245-22   730 

Redovisning av synpunkter/klagomål 
 
Sammanfattning 
Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål för juli – december 2022 
Synpunkter och klagomål inkommer från brukare/klienter, anhöriga eller 
andra personer som inte arbetar i omsorgsnämndens verksamheter. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning av synpunkter och klagomål, juli - december 2022 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 28 december 2022 

 

Yrkande från Britt-Inger Remning (M) att förvaltningen får i uppdrag att 
redovisa hur det går med språkutbildning i svenska för anställd personal 
inom äldreomsorgen, redovisning till omsorgsnämnden i februari. 

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

Uppdrar till förvaltningen att arbeta vidare med de klagomål som inkommit 
med tillägg av Britt-Inger Remnings (M) yrkande. 

 

 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 5 Dnr ON341-21   209 

Information, avsiktsförklaring samlingslokal 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen behöver mer tid till att se över eventuell avsiktsförklaring, 
information lämnas till verkställighetsutskottet med delgivning av nuvarande 
avsiktsförklaring. 
 

Beslutsunderlag 
Förslag till Avsiktsförklaring 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av information och 
avsiktsförklaring och uppdrar till omsorgsförvaltningen att se över 
nuvarande avsiktsförklaring och kostnader tillsammans med 
Hedemorabostäder och redovisa till omsorgsnämnden i februari. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 7 Dnr ON004-23   049 

Utbetalning av ersättning för förstörd egendom 
 
Sammanfattning 
En personal på särskilt boende har förstört en boendes mobiltelefon i 
samband med tvätt. 
Krav på ersättning för den förstörda telefonen med en summa av 4 498 
kronor. 

Beslutsunderlag 
Kontantnota från Elon 30 november 2022 
Tjänsteskrivelse 8 december 2022 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott föreslår att omsorgsnämnden 
beviljar ersättningen till brukaren med 4 498 kronor. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 8 Dnr ON335-22   737 

Information gällande beslut från inspektionen för vård 
och omsorg (IVO) 
 
Sammanfattning 
Tillsyn av medicinsk vård och behandling vid särskilda boenden för äldre 
(SÄBO) som drivs av Omsorgsnämnden i Hedemora kommun. 
IVO har lämnat beslut med konstaterade brister som förvaltningen ska lämna 
en redovisning om till den 16 februari 2023. 

Beslutsunderlag 
Beslut från inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott uppdrar till omsorgsförvaltningen 
att lämna skriftlig rapport till omsorgsnämndens sammanträde den 23 januari 
2023. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 9  

Information från förvaltningschef 
 
Sammanfattning 
- Yttrande ska lämnas till IVO gällande HSL. 
IVO har även lämnat kritik under covid-pandemin.  
Det har inkommit ett beslut från IVO i ärende som skrevs om i tidningen där 
IVO inte inleder utredning, förvaltningen gör egen utredning i frågan. 
- Utskrivningsklara från regionen, ingen kostnad har utgått från 
omsorgsförvaltningen under 2022. För 2023 ligger kostnaden för 
utskrivningsklara på 10 tusen kronor per dygn. 
- SIP: ar har fungerat bra, när det gäller BUP så fungerar det inte. 
- Regionalt HVB, startar i januari. 
- Nära Vård innefattar samverkan med regioner och kommuner, Carina 
Björk förvaltningschef, kommer att ingå i samverkan från 
omsorgsförvaltningen. 
- IFO har haft en ökning av hot, den 28 februari kommer en föreläsare, 
politiker i omsorgsnämnden är inbjuden. 
- Rekrytering av vikarier inför sommaren har påbörjats. 
- Feriearbetare är på gång igen. 
- 2 Fältassistenter är anställda, börjar i slutet på mars. 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av förvaltningschefs 
information. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 10  

Rapporter 
 
Sammanfattning 
Initiativärende från SD och KD, tas med vid nästa verkställighetsutskott. 
 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av rapporter. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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