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§ 32  

Fastställande av dagordning 
 
Sammanfattning 
Ett ärende nr. 7 byter tid till eftermiddagen 
Ett ärende tillägg, redovisning internkontroll 2019 

Till rapporter 
Information om dagverksamhet 
Information gällande språktolknämnden 
Efterfrågas information om Coronavirus 

 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden fastställer dagordningen 
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§ 33 Dnr ON102-20   730 

Patientsäkerhetsberättelse HSL 
 
Sammanfattning 
Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren skriva en 
patientsäkerhetsberättelse. Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet 
och tydligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att 
förbättra patientsäkerheten.  Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan 
detaljeringsgrad att det går att bedöma hur arbetet med att systematiskt och 
fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har bedrivits i verksamhetens olika 
delar, och att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses. 
SOSFS 2011:9 7 kap. 3 §. Patientsäkerhetsberättelsen bör utformas så att den 
kan ingå i vårdgivarens ledningssystem för patientsäkerhet. 
Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdig senast den 1 mars varje år 
 

Beslutsunderlag 
Tf. MAS presenterar patientsäkerhetsberättelse vid sammanträdet 11 mars 
2020 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2 mars 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar godkänna redovisning av 
patientsäkerhetsberättelse 2019 

Omsorgsnämnden ser ett behov för omsorgsförvaltningen att skärpa och öka 
uppföljning av bristerna, fokus läggs på att: 
 
Öka kunskap och tydliggöra hälso- och sjukvårdsansvaret 
Utveckla systematiskt kvalitetsarbete 
Säkerställa journalföring och informationsöverföring 
Organisera kompetensstyrning och kompetensutveckling 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 34 Dnr ON082-20   700 

Utse verksamhetschef för HSL 
 
Sammanfattning 
Hälso- och sjukvårdslagen föreskriver att ledningen av hälso- och sjukvård 
skall vara organiserad så att den tillgodoser hög patientsäkerhet och god 
kvalitet av vården samt främjar kostnadseffektivitet. I kommunalt bedriven 
verksamhet skall det finns en medicinskt ansvarig sjuksköterska. Dessutom 
måste det finnas en verksamhetschef. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 20 februari 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar utse förvaltningschef Marjo Savelius till 
verksamhetschef för HSL 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 35 Dnr ON 107-20   040 

Ekonomi 
 
Sammanfattning 
Ekonomer Eva Back och Anita Mikkonen redovisar 
Effektiviseringsåtgärder Omsorgsnämnden 
Rapporten för 3 årspresentationen avslutas. Fortsättningsvis presentation 
kopplat till årsbudget 
Periodisering med en tolftedel över hela året på listan för årsbudget. 
Budgetläget under perioden 2020-01-01—2020-02-29, avvikelse – 4 929 
 

Beslutsunderlag 
Hedemora kommun - effektiviseringar 2020–2022, rapport för februari 
Budget under perioden 1 januari – 29 februari 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av effektiviseringsrapporten och budgetläget 
under perioden 2020-01-01—2020-02-29 

Omsorgsnämnden uppdrar till omsorgsförvaltningen att till kommande 
omsorgsnämnd rapportera kostnadsslag, antal ärenden och bakgrund 
gällande flyktingverksamheten 

Omsorgsnämnden uppdrar till omsorgsförvaltningen att till varje 
nämndssammanträde redovisa vilka statsbidrag som sökts och vilka bidrag 
som beviljats 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 36  

Tema funktionshinderområdet 
 
Sammanfattning 
Enhetschef vid boende LSS informerar om LSS verksamhet kring boende 
95 % av de personer som får insatser enligt LSS ingår i personkrets 1.  
Den största andelen i Hedemora när det gäller boende är gruppbostäder med 
37 lägenheter.  
Servicebostäder 14 lägenheter och 4 sattelitlägenheter. 
Särskilt boende insats SoL, socialpsykiatri samt projekt med beslut enligt 
LSS, 11 lägenheter samt 3 sattelitlägenheter. 
Boendestöd LSS 25 med SoL-beslut, personer samt boendestöd 
socialpsykiatri 60 personer 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträder 11 mars 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 37 Dnr ON085-20   705 

Förslag på granskningsmallar, egenkontroll 
 
Sammanfattning 
Granskningsmallar avseende egenkontroll gällande utredning och insats för 
vuxenenheten och våld i nära relationer 

Beslutsunderlag 
Granskningsmall utredning och insats, vuxenenheten 13 februari 2020 
Granskningsmall förhandsbedömning, vuxenenheten 13 februari 2020 
Granskningsmall utredning och insats, VINR 13 februari 2020 
Granskningsmall förhandsbedömning, VINR 13 februari 2020 
Skrivelse gällande förslag på egenkontroll vuxen- och beroendeenheten samt 
VINR 12 februari 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar anta granskningsmallar avseende utredning, 
insats och förhandsbedömning för omsorgsförvaltningens vuxenenhet och 
enhet för våld i nära relationer. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen  
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§ 38 Dnr ON442-19   752 

Egenkontroll vuxenenheten 
 
Sammanfattning 
Vuxenenheten har gjort en ny egenkontroll avseende handläggning av ärende 

Beslutsunderlag 
Presenteras vid sammanträdet 11 mars 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna egenkontroll avseende vuxenenhets 
handläggning av ärenden 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 39 Dnr ON140-20   012 

Kvalitetsberättelse IFO, ÄO, FH-området 
 
Sammanfattning 
Information om strukturen i kvalitetsberättelse som kommer att presenteras 
vid senare tillfälle 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens förvaltningschef informerar vid sammanträdet 11 
mars 2020 

Beslut: Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av 
informationen och emotser att få kvalitetsberättelser presenterade vid 
omsorgsnämndens sammanträde den 13 maj 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen och emotser att få 
kvalitetsberättelser presenterade vid omsorgsnämndens sammanträde den 13 
maj 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 40 Dnr ON084-20   012 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
 
Sammanfattning 
Ska användas för att säkra kvalitet i samt planera, leda och förbättra 
verksamheter. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 17 februari 2020 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott föreslår omsorgsnämnden besluta 
att kvalitetsledning ska införas i sin helhet i omsorgsförvaltningen  

 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar att kvalitetsledning ska implementeras i sin helhet 
i omsorgsförvaltningens verksamhet 

 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 41 Dnr ON083-20   730 

Riktlinje för egenkontroll och systematisk 
kvalitetsuppföljning 
 
Sammanfattning 
Riktlinje framtagen, av kommunallagen framgår att nämnd ansvarar för att 
varje verksamhet följer de mål och riktlinjer som beslutats i 
kommunalfullmäktige samt gällande föreskrifter. 
Nämnden ska tillgodose att den interna kontrollen är tillräcklig och att 
verksamheten bedrivs på ett tillfredställande sätt. Det gäller även när 
kommunen överlåter åt annan att bedriva verksamhet 
 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens riktlinje 17 februari 2020 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 17 februari 2020 

 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av riktlinjen och 
föreslår omsorgsnämnden att anta övergripande riktlinje för egenkontroll och 
systematisk kvalitetsuppföljning för omsorgsförvaltningen 

 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar anta övergripande riktlinje för egenkontroll och 
systematisk kvalitetsuppföljning för omsorgsförvaltningen 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
15(27) 

Sammanträdesdatum 
2020-03-11 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 42 Dnr ON326-19   003 

Verksamhetsberättelse från kommunala 
funktionshinderrådet (KFHR) 
 
Sammanfattning 
En verksamhetsberättelse över vad som hänt under 2019 vid sammanträden 
har tagits fram. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 19 februari 2020 
 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av 
verksamhetsberättelsen och föreslår omsorgsnämnden att godkänna 
kommunala funktionshinderrådets verksamhetsberättelse 

 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar godkänna kommunala funktionshinderrådets 
verksamhetsberättelse 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
Kommunala funktionshinderrådet 
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§ 43 Dnr ON326-19   003 

Verksamhetsberättelse från kommunala 
pensionärsrådet (KPR) 
 
Sammanfattning 
En verksamhetsberättelse över vad som hänt under 2019 vid sammanträden 
har tagits fram 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 19 februari 2020 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av 
verksamhetsberättelsen och föreslår omsorgsnämnden att godkänna 
kommunala pensionärsrådets verksamhetsberättelse 

 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar godkänna kommunala pensionärsrådets 
verksamhetsberättelse 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
Kommunala pensionärsrådet 



Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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§ 44 Dnr ON104-20   103 

Representant/ersättare till välfärdsrådet 

Sammanfattning 
En ordinarie ledamot och en ersättare ska utses till välfärdsrådet 

Beslutsunderlag 
Omsorgsnämndens ordförande 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott föreslår omsorgsnämnden att utse 
omsorgsnämndens ordförande till ordinarie ledamot i välfärdsrådet och att 
ersättare lämnas öppet till omsorgsnämndens sammanträde  

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar utse omsorgsnämndens ordförande Owe Ahlinder 
(C) till ordinarie ledamot i välfärdsrådet

Omsorgsnämnden beslutar utse Britt-Inger Remning (M) som ersättare i 
välfärdsrådet 

Utdrag till 
Kommunstyrelsen 
Välfärdsrådet Region Dalarna 
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§ 45 Dnr ON105-20   002 

Stickprov LSS, utpekat delegationsbeslut 
 
Sammanfattning 
Information om utpekat delegationsbeslut, stickprov LSS, handläggning och 
beslut gällande merkostnader sjukfrånvaro 
Syftet är att beslutsfattaren ska presentera beslutet, delegationsbeslutet ska 
redovisas utifrån att omsorgsnämndens delegat tagit beslut 

Vid ett utpekat delegationsbeslut ska ärendet föredras med namn och 
personnummer, en genomgång av beslutet. 

Beslutsunderlag 
Ärendet gäller merkostnader vid sjukfrånvaro 9 § 2 LSS avslås, beslut fattat 
10 januari 2020 
Ärendet presenteras muntligt vid sammanträdet 11 mars 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av det presenterade delegationsbeslutet 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 46 Dnr ON262-19   720 

Redovisning, ej verkställda beslut 
 
Sammanfattning 
Rapportering enligt 16 kap 6f § socialtjänstlagen av ej verkställda beslut 
enligt SoL och LSS 

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. 

Rapportering ska ske även i de fall det inte finns några ej verkställda beslut 

Beslutsunderlag 
Rapportering till inspektionen för vård och omsorg, IVO, 13 februari 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar att redovisningen av ej verkställda beslut för 
kvartal 3 och 4, 2019 godkänns. Rapporten skickas till kommunfullmäktige 
för kännedom. 

Ledamöterna i omsorgsnämnden får riktlinjerna utskickade för påseende 

  

Utdrag till 
Kommunfullmäktige 
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§ 47 Dnr ON141-20   012 

Omsorgsnämndens internkontrollplan 2019 
 
Sammanfattning 
Omsorgsnämnden beslutade om fem kontrollområden för verksamhetsåret 
2019. I tre av dessa ses avvikelser med konsekvensgrad 4, allvarlig. Övriga 
klassificeras som 1; OK, på konsekvensgrad. 
 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 10 mars 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna rapporten gällande internkontroll 
för 2019 och överlämnar rapporten till kommunstyrelsen 

  

Utdrag till 
Kommunstyrelsen 
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§ 48 Dnr ON106-20   026 

Delrapport Fokus hemtjänst 
 
Sammanfattning 
Den 3 december 2019 påbörjades den nya arbetsmetoden med att 
baspersonalen på grupp 5 ansvarar för planeringen av de dagliga insatserna i 
ordinärt boende 

 
Förvaltningen har haft fyra mål med projekt Fokus hemtjänst: 

• Förbättra personalkontinuiteten hos brukarna och göra brukarna mer 
delaktiga i utförandet av sina egna omsorgsinsatser. 

• Höja andel tid av arbetsdagen som personalen är hemma hos 
brukarna, den s.k. brukartiden. 

• Göra baspersonalen mer delaktiga i planeringen och sin egen 
arbetssituation. 

• Sänka sjukskrivningarna. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens delrapport 30 januari 2020 
Bilaga 1 Projektplan, fokus hemtjänst, pilotgrupp 5, 4 oktober 2019 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av delrapporten och ser fram mot en ny 
rapport i maj 2020 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 49  

Information om offentlighet och sekretesslagen OSL 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschef Marjo Savelius informerar om offentlighet och 
sekretesslagen OSL 
 

Beslutsunderlag 
Förvaltningschefs muntliga information vid sammanträdet 11 mars 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av offentlighet och sekretesslagen 

Handlingar (overheadbilder) skickas ut till alla ledamöter 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
23(27) 

Sammanträdesdatum 
2020-03-11 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 50  

Förvaltningen informerar 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschefen Marjo Savelius informerar om aktuella händelser i 
förvaltningen 

Staben för krisledning har träff, gällande coronavirus. En pandemiplan, 
beredskap finns. 
Har man inte själv symtom så smittar man inte. Följ de riktlinjer och 
rekommendationer som finns. Information finns att följa på hemsidan 
Fortlöpande information ska lämnas till all personal. 

En vikarierande MAS kommer under våren, kombineras med en 
utvecklartjänst. 

En statistikmall ska tas. 
Statistik på inkomna anmälningar, pågående placeringar, antal 
insatser/handläggare, pågående utredningar/handläggare  

IVO kommer den 2 april istället för den 26 mars. 

Gällande arbetsmiljö, inom BoU har insatser satts in från Human and Hart, 
dålig medverkan från personalen. Enkät har gått ut, 3 av 12 har svarat. Stöd 
har även erbjudits från företagshälsovården 

Beslutsunderlag 
Förvaltningschefens muntliga information vid sammanträdet 11 mars 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen från förvaltningen 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 

 

 

 

 

 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
24(27) 

Sammanträdesdatum 
2020-03-11 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 51 Dnr ON410-19   006 

Ärendeuppföljning 
 
Sammanfattning 
Omsorgsförvaltningen informerar om resultat av uppdrag som politiken gett 
till förvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Ärendeuppföljning 12 februari 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av ärendeuppföljningen 

 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
25(27) 

Sammanträdesdatum 
2020-03-11 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 52  

Rapporter 
 
Sammanfattning 
 
Viveka Morelius, Språktolknämnden, informationen stämmer inte på 
hemsidan Vilken tjänsteman är ansvarig i kommunen, tjänstemannen blir 
kallad till möte inför språktolknämnden 

Viveka Morelius - Dagverksamheten, skrivelse om upplevelse av 
personalens dag 
 
Viveka Morelius - Arbetsmiljöverket var på Granen under förra veckan, 
ingen rapport ännu. 

Britt-Inger Remning – En motion gällande badplats för funktionshindrade, 
tas upp på KFHR vid nästa möte. 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av rapporter 

  

 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
26(27) 

Sammanträdesdatum 
2020-03-11 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 53  

Delgivningar av beslut fattade på delegation 
 
Sammanfattning 
Beslut fattade på delegation från omsorgsnämnden delges på sammanträdet 

A) Delegationslistor för februari 2020, socialtjänst 

B) Delegationslistor för februari 2020 äldreomsorg och LSS 

De handlingar som delges vid sammanträden ska hålla i GDPR syfte 
 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av beslut fattade på delegation från 
omsorgsnämnden 

Omsorgsnämnden pekar ut ett delegationsbeslut som stickprov 
Utredning avslutad utan insats, presenteras vid omsorgsnämndens 
sammanträde 15 april 

  



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
27(27) 

Sammanträdesdatum 
2020-03-11 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 54  

Delgivningar 
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningsrätten i Falun, Dom 2019-11-11, mål nr 4632–19, överklagan 
avslås 
Förvaltningsrätten i Falun, Dom 2019-11-12, mål nr 4280–19, överklagan 
avslås 
Förvaltningsrätten i Falun, Dom 2020-01-29, mål nr 3875–19, överklagan 
avslås 
Förvaltningsrätten i Falun, Dom 2020-02-06, mål nr 4500–19, överklagan 
avslås 
Förvaltningsrätten i Falun, Dom 2020-02-06, mål nr 4078–19, överklagan 
avslås 
Förvaltningsrätten i Falun, Dom 2020-02-07, mål nr 5238–19, överklagan 
avslås 
Förvaltningsrätten i Falun, Dom 2020-02-10, mål nr 4827–19, överklagan 
bifalles 
Förvaltningsrätten i Falun, Dom 2020-02-11, mål nr 452–20, ärendet 
avskrivs 
Kammarrätten i Sundsvall, Beslut 2020-01-15, mål nr 2810–19, överklagan 
avvisas 

Delgivningar gällande dokument som ej lyder under sekretess skickas i 
samband med kallelsen 

Beslut Reglemente för omsorgsnämnden KF § 32 
Beslut om program PFHR och KPR KF § 33 
Reglemente för omsorgsnämnden 
Program för kommunala funktionshinderrådet 
Program för kommunala pensionärsrådet 

Taxa för tillfällig dödsboförvaltning KF § 34 
Information om Projekt Orka och Funka 
Orka och Funka, om satsningen 
Artikel i annonsbladet från 17 februari 2020 
 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av delgivningar 
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