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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Kommunstyrelsens utskott för omsorg  
Plats och tid: Koppången Lillågatan 2A, 2020-01-29 kl. 13:00 

Beslutande: Håkan Yngström (C) ordförande 
Hans-Göran Olsson (S) vice ordförande 
Bengt Hahne (KD) 
Marie Olsson (S) 
Aino Eurenius (C) ersättare för Madeleine Thalin (C)  
 

Övriga deltagare: Jesper Karlsson, omsorgschef 
Olof Hallstensson, sekreterare 

 

Utses att justera: 

 

Bengt Hahne (KD) 

Justeringens 
plats och tid: 

Koppången, Lillågatan 2A  

Underskrifter: ______________________________________ 

Olof Hallstensson, sekreterare 

 

 4 - 5 

 ______________________________________ 

Håkan Yngström, ordförande 

 

 

 ______________________________________ 

Bengt Hahne, justerare 

 

____________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kommunstyrelsens 
utskott för omsorg 

Sammanträdesdatum: 2020-01-29 

Överklagningstid: 2020-01-29 – 2020-02-19 

Anslaget sätts upp: 2020-01-29 Anslaget tas ner: 2020-02-20 

Förvaringsplats för protokollet: Gemensamt stöd och medborgarservice 

 

 

____________________________ 

Underskrift 

 

 

____________________________ 

Utdragsbestyrkande 
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§ 4 OK OMS 2019/00092-4 

 

Vårdkedjan för personer med psykisk funktionsnedsättning - 
yttrande till revisorerna 
Beslut 
Utskottet för omsorg föreslår kommunstyrelsen att lämna svar i enlighet med 
tjänsteutlåtande daterat 2020-01-28. 
 
Beslutet justeras omedelbart. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Orsa kommuns revisorer har gett KPMG ett uppdrag att granska ändamålsenligheten 
och effektiviteten i vårdkedjan för personer med psykisk funktionsnedsättning. Det är 
en del av en samgranskning som gjorts i hela Dalarna och omfattar såväl kommun som 
region och hur samverkan däremellan fungerar. 
 
I rapporten från KPMG lämnas ett antal rekommendationer som skall besvaras med ett 
yttrande. 
 
 

Beslutsunderlag 
Granskningsrapport, KPMG, 2019-10-01 
Missiv, kommunrevisionen, 2019-11-06 
Tjänsteutlåtande, 2020-01-28 
 

Förslag till beslut 
Utskottet för omsorg föreslår kommunstyrelsen att lämna svar i enlighet med 
tjänsteutlåtande daterat 2020-01-28. 
 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 5 OK OMS 2020/00001-2 

 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
Beslut 
Kommunstyrelsens utskott för omsorg föreslår:  
Kommunstyrelsen antar Riktlinje Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
inom verksamhetsområde omsorg. 
 
Beslutet justeras omedelbart. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ledningssystem för systematisk kvalitet är ett lagstyrt område och regleras i SOSFS 
2011:9 och detta dokument beskriver grunderna i hur kvalitet, mål, resultat och 
ekonomi styrs och leds på ett systematiskt sätt inom verksamhetsområde omsorg. Ett 
gott resultat nås genom att skapa en kultur i vilken människor tar eget ansvar samtidigt 
som de växer och trivs tillsammans. Det är viktigt att skapa engagemang och 
motivation i verksamheten och använda de samlade styrkorna i organisationen hos 
politiker, ledare/chefer och medarbetare på allra bästa sätt för att nå de önskvärda 
resultat som eftersträvas. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande  
Riktlinje Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2020-01-09 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens utskott för omsorg föreslår:  
Kommunstyrelsen antar Riktlinje Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
inom verksamhetsområde omsorg. 
 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Individ- och familjeomsorgen 
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