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§ 85  

Fastställande av dagordning 
 
Sammanfattning 
Genomgång av dagordning 

Tillägg av punkt med ekonomisk månadsrapport 
 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden fastställer dagordningen. 
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§ 86 Dnr 102-22   041 

Budget 2023 
 
Sammanfattning 
I det fortlöpande arbetet kring 2023-års budgetarbete har förvaltningen sedan 
den redovisning som gjordes på nämnden den 24 april fått kännedom om 
ökade kostnader för två av de kostnadsökningar som nämnden ej kan 
påverka.  

Det gäller ökade måltidskostnader samt ökade renoveringskostnader för 
Norden i samband med införande av kyla. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 10 maj 2022 
Budget 2023, 10 maj 2022 
Budget 2023, kommentarer prioriteringslista, 10 maj 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag med ändringarna. 

- Fältassistenter, tjänster, läggs tillbaka, kostnaderna tas från 
försörjningsstöd.  

- Äskar om 8 850 000 kr till kostnadsökningar som nämnden inte kan 
påverka i budgeten för 2023. 

 

Moderaterna (M) deltar inte i beslutet 
Kommunlistan (KL) deltar inte i beslutet 

 

Mötet ajourneras 09.11, mötet återtas 09.15 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 87 Dnr ON056-22   040 

Månadsrapport 
 
Sammanfattning 
Månadsrapport 2022-01-01—2022-04-30 
 

Beslutsunderlag 
Månadsrapport delas ut vid sammanträdet 24 maj 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen om förvaltningens ekonomi 
för januari – april 2022 och tackar för en bra genomförd rapport. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 88 Dnr ON102-22   041 

Budget 2023 investeringsplan 
 
Sammanfattning 
Inför kommande årsbudget ska budgetansvarig chef uppge de 
investeringsbehov som finns inom verksamheten.  
Behoven sammanställs i en treårig investeringsplan enligt 
förvaltningsledningens och nämndens prioritering. Förvaltningens 
investeringsbehov beräknas uppgå till tre miljoner kronor per år under de 
kommande tre åren 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 10 maj 2022 
Investeringsplan 2023, 10 maj 2022 
Investeringsplan 2024, 10 maj 2022 
Investeringsplan 2025, 10 maj 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen om förvaltningens 
investeringsbehov.  

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna investeringsplanen för åren 2023, 
2024 och 2025. 

 

Kommunlistan (KL) deltar inte i beslutet. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 89 Dnr ON142-21   049 

Tillfälligt höjd habiliteringsersättning 2022 
 
Sammanfattning 
Omsorgsförvaltningen har erhållit ett statsbidrag om 609 959 kronor till 
extra tillfälliga utbetalningar avseende habiliteringsersättning 2022 till dem 
som deltar i daglig verksamhet LSS 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 2 maj 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar att habiliteringsersättning till dem som deltar i 
daglig verksamhet LSS höjs under perioden juni samt augusti-december 
2022.  
För halv dag höjs beloppet från 17 till 55 kr och för hel dag från 25 till 80 kr. 
Kostnaden finansieras av erhållet statsbidrag, en tillfällig höjning under 
2022. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 90 Dnr ON127-19   209 

Tilläggshyresavtal Norden 
 
Sammanfattning 
Ombyggnad av ventilation, brandskydd och kyla vid särskilt boende Norden. 
Ett nytt avtal gällande kostnader för ombyggnationen, ökad kostnad gällande 
tilläggshyresavtal. Sprinkler samt höjning av byggpriser. 
Kostnaden betalas av hyresgästen genom ett tillägg på hyran med ett belopp 
av 434 299 kr / år i 30 år från färdigställandet. Inre underhåll ingår. 

Beslutsunderlag 
Hedemorabostäders tilläggsavtal 9 maj 2022 
Hedemorabostäders protokollsunderlag 5 maj 2022 
Hedemorabostäders skrivelse 11 maj 2022 
Muntlig information vid sammanträdet 24 maj 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar att förvaltningschef skriver under nytt 
tilläggsavtal på 434 299 kronor/år. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
Hedemorabostäder 
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§ 91 Dnr ON057-22   013 

Månadsrapport, statistik 
 
Sammanfattning 
Månadsrapport och jämförelsetal för verkställighet och myndighetsutövning, 
april månad 2022 

Beslutsunderlag 
Månadsrapport april 2022 
Jämförelsetal april 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av månadsstatistiken för april månad 2022 
och tackar för rapporten. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 92 Dnr ON203-22   050 

Förslag nytt avtal, Dalarnas regionala samverkans- och 
stödstruktur, RSS, 2023–2026 
 
Sammanfattning 
Styrgruppen för Länschefsnätverket föreslår att det kommande avtalet för 
Dalarnas regionala samverkans- och stödstruktur, RSS, innefattar en mindre 
utökning såtillvida att det ska omfatta en gemensam finansiering avseende 
fyra utvecklingsledartjänster, istället för tre tjänster som nuvarande avtal 
omfattar.  
Processen i närtid innebär att avtalets innehåll godkänns av 
Länschefsnätverket och att Välfärdsrådet fattar beslut om rekommendation 
att alla kommuner och Region Dalarna tecknar likalydande avtal. 
Ambitionen är att besluten fattas i Länschefsnätverket och Välfärdsrådet 
innan sommaren och att avtalsundertecknande sker under hösten 2022. 
 
Genom utökningen i det nya avtalet skapas en garanti att finansieringen 
räcker till samtliga kostnader som följer med de fyra tjänsterna 

Beslutsunderlag 
Mejl, ärende om RSS-avtal 
Utkast – avtal RSS Dalarna 2023–2026 
Avdelningen för Hälsa och Välfärds (RSS Dalarna) tjänsteskrivelse 12 maj 
2022 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 16 maj 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämndens ställer sig bakom ett nytt avtal om länets regionala 
samverkans- och stödstruktur, RSS, för perioden 2023–2026. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
Avdelningen för Hälsa och Välfärd (RSS Dalarna) 
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§ 93 Dnr ON422-21   739 

Översyn av hjälpmedelskostnader 
 
Sammanfattning 
Omsorgsnämnden beslutade i december 2021 att uppdra åt HSR-enheten att 
utföra ett antal åtgärder i syfte att minska ökningen av kostnader för 
förskrivna hjälpmedel.  
En presentation av status och åtgärder. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 22 april 2022 
Bilaga 1 kostnader jan - mars 2021 och 2022 Hjälpmedel Dalarnas 
kommuner 
Bilaga 2 kostnader jan - dec 2020 och 2021 Hjälpmedel Dalarnas kommuner 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen gällande statusen av 
åtgärder kring ökade hjälpmedelskostnader och emotser en uppföljning av 
detta till omsorgsnämndens sammanträde i oktober 2022. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 94 Dnr ON432-20   003 

Uppföljning av åtgärder, internkontrollplan 2021 
 
Sammanfattning 
I de fall status bedöms vara 3 (kännbar) eller 4 (allvarlig) ska åtgärder 
redovisas 

I uppföljningen redovisades att det enbart var punkten delegationsbeslut som 
bedömdes som 3 (kännbar avvikelse) och förvaltningen har vidtagit åtgärder. 
 

Omsorgsnämndens beslut 2022-02-23, omsorgsnämnden godkänner 
redovisningen av internkontrollplanen och överlämnar den till 
kommunstyrelsen. Omsorgsförvaltningen uppdras att se över det som 
behöver åtgärdas och återrapportera på Omsorgsnämndens sammanträde i 
maj. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 4 maj 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar godkänna återrapporten av internkontrollplan 
2021 och ser att förvaltningen har gjort ett mycket gott arbete. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 95 Dnr ON341-21   209 

Återrapport samlingslokal ”Gussarvsgården” 
 
Sammanfattning 
Muntlig återrapport gällande planeringen av samlingslokal lämnas vid 
omsorgsnämndens verkställighetsutskotts sammanträde. 
Planen löper som den ska. KPR är inbjudna att komma med förslag. 
Beräknas vara klart i mitten på december 2022. 

Omsorgsnämndens beslut 2021-10-27, omsorgsnämnden har tagit del av 
information gällande samlingslokalen och uppdrar till omsorgsförvaltningen 
att lämna en återkoppling till omsorgsnämnden i juni månad 2022 om hur 
planeringen går. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningen, muntlig information vid sammanträdet 24 maj 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av återrapport gällande samlingslokal 
Gussarvsgården. 

Omsorgsnämnden emotser en återrapport i oktober 2022. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 96 Dnr ON144-20   700 

Återrapport gällande oanmälda hembesök vid 
försörjningsstöd 
 
Sammanfattning 
Uppföljning av tidigare avbruten planering. 
Omsorgsnämnden beslutade 2020-09-02 att oanmälda hembesök skulle 
planeras in under oktober till december 2020 för att kontrollera den aktuella 
situationen för de personer som uppbär försörjningsstöd. 
Omsorgsnämnden gav omsorgsförvaltningen i uppdrag att se över möjlighet 
att begära in en mer preciserad planritning alternativt beskrivning av 
lägenheter där det kan ses relevant. 
Det har visat sig svårt att få fram detaljerade planbeskrivningar, det som går 
att få fram är kvadratmeter. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 17 maj 2022 
Återrapport 17 maj 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av omsorgsnämndens återrapport gällande 
oanmälda hembesök vid ansökan om ekonomiskt bistånd och ser att detta 
påverkat biståndet positivt. 

Emotser information om hur det fortlöper med hembesök till 
omsorgsnämndens sammanträde i december. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 97 Dnr ON230-20   720 

Rapport Ej verkställda beslut, kvartal 1, 2022 
 
Sammanfattning 
Kommunerna har enligt socialtjänstlagen 16 kap 6 f§, skyldighet att till 
inspektionen för vård och omsorg (IVO), kommunernas revisorer och 
kommunfullmäktige rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre 
månader från beslutsdatum, gäller även för LSS. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens rapport för kvartal 1, 2022, 10 maj 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av ej verkställda beslut 
för kvartal 1, 2022. Rapporten skickas till kommunfullmäktige och 
kommunrevisionen för kännedom. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevision 
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§ 98 Dnr ON150-22   701 

Regional strategi, ett Dalarna fritt från våld 
 
Sammanfattning 
Länsstyrelsen i Dalarnas län, Region Dalarna, Polisområde Dalarna, 
Åklagarkammaren i Falun och länets kommuner har tagit fram en 
länsövergripande strategi för arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Syftet med 
strategin är att främja samverkan mellan länets berörda aktörer och peka ut 
gemensamma målsättningar för det regionala arbetet mot mäns våld mot 
kvinnor. 
Länsstyrelsen i Dalarnas län önskar att få ett remissvar från varje organisation. 
Svar önskas senast den 27 maj 2022 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, remissvar 9 maj 2022 
Omsorgsförvaltningens remissvar 9 maj 2022 
Remiss, regional strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot 
kvinnor 2022–2028, 29 mars 2022 
Länsstyrelsen Dalarna s skrivelse, ett Dalarna fritt från våld 29 mars 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av remissvaret. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
Länsstyrelsen i Dalarna 
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§ 99 Dnr ON204-22   012 

Feriearbete 2022 
 
Sammanfattning 
Sommaren 2022 hade arbetsmarknadsenheten planerat att anställa åttio 
feriearbetare fördelat på tre handledare, vilket innebär att ca en tredjedel av 
de ungdomar som sökt erhåller en plats. Planeringen baserades på antagen 
budget i vilken förväntade intäkter från Arbetsförmedlingen ingår. I fjol 
erhölls ca 600 tkr i ersättning för sommarjobb och ungdomsjobb. I år 
kommer dock inga medel att erhållas, varpå förutsättningarna för att hålla en 
budget i balans ändrats.  
För att ge förvaltningen samma förutsättningar som om intäkter erhållits 
äskas en utökning av årets budget med 360 tkr eller 660 tkr. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 12 maj 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att förstärka 
omsorgsnämndens ram för feriearbete med 660 tkr för innevarande 
verksamhetsår. 

  

Utdrag till 
Kommunfullmäktige 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 100 Dnr ON146-22   701 

Statistik enligt IOP mellan Hedemora kommun och 
Hedemora kvinnojour 
 
Sammanfattning 
Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansmodell mellan 
offentliga verksamheter och samhällets organisationer i frågor som rör 
komplexa samhällsutmaningar. 
I IOP mellan Hedemora kommun och Hedemora kvinnojour undertecknat 
2022-04-07 framgår att Hedemora kvinnojour, två gånger per år, i maj och 
november ska redovisa statistik till omsorgsförvaltningen rörande antal 
insatser, antal stödsökande fördelat på respektive insats, det ska framgå vilka 
stödsökande som har barn, arbetade ideella timmar. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 4 maj 2022 
Statistik insatser, Hedemora kommuns kvinnojour 1 januari – 30 april, 1 maj 
2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av statistik som avser Kvinnojouren, 
Hedemora, 1 januari till och med 30 april 2022 och uppdrar till 
omsorgsförvaltningen att förtydliga till Hedemora Kvinnojour hur statistiken 
ska redovisas. 
  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 101 Dnr ON410-19   006 

Ärendeuppföljningslista 
 
Sammanfattning 
Omsorgsnämnden går igenom pågående uppdrag som politiken gett 
omsorgsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens ärendeuppföljning 27 april 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har gått igenom ärendeuppföljningslistan. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 102  

Tema Barn- och ungdomsenheten 
 
Sammanfattning 
Enhetschef, förste sekreterare och mottagningssekreterare, har sagt upp sig 
Vid förfrågan har synpunkter kommit, inledning av utredningar har varit hög 
efter IVO:s tillsyn.  
Det blir en hög arbetsbelastning om utredningar inleds på allt som kommer 
in. Behöver kanske inte vara så stor andel där man inleder utredning. Just vid 
det tillfället var det nödvändigt.  
En preventundersökning kommer att göras. Avslutningssamtal sker. 
Samarbete kommer att inledas gällande familjehemsrekrytering. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 24 maj 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av Tema barn- och ungdomsenheten och 
tackar för informationen. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 103  

Information, utpekat delegationsärende 
 
Sammanfattning 
Omsorgsförvaltningen har tagit fram ett utpekat ärende som utförts genom 
delegationsbeslut. 

Ett avtal gällande konsult till barn- och ungdomsenheten, ett avrop har gjorts 
utan tillgängliga konsulter, ett avtal har därefter tecknats genom 
direktupphandling. 
 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningen, muntlig information vid sammanträdet 24 maj 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av information gällande utpekat 
delegationsärende. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 104  

Återkoppling, implementering tvångsåtgärder 
 
Sammanfattning 
Återkoppling och genomförande avseende riktlinjer gällande tvångsåtgärder. 
En handlingsplan har tidigare arbetats fram och implementeras i 
verksamheten. Samtycke ska finnas och säkerheten ska garanteras vid 
eventuella åtgärder. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 24 maj 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av omsorgsförvaltningens implementering av 
riktlinjer gällande tvångsåtgärder, emotser en skriftlig rapport till 
omsorgsnämndens sammanträde i december. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 105  

Förvaltningschef informerar 
 
Sammanfattning 
Covid läget rapporteras grönt, en viss påverkan på några platser. 
Skyddsutrustning finns. 

Sommarbemanningen, svårt inför sommaren, ett avtal för de som vill att 
flytta sin semester v. 24 – 35. Möjlighet att få ersättning vid flytt av 
semester. 

Ett initialbeslut att stänga en enhet på Norden då det finns platser lediga vid 
flytt till Rosen under ombyggnationen. 

En preventundersökning bland enhetscheferna, ett lågt betyg gällande 
återhämtning. Ansökning om återhämtningsbonus, behov av insatser till 
enhetschefer. Ett koncept gällande chefers arbetsmiljö. 

Kompetens, vad behövs för nya chefer, diskussioner pågår och HR ser över 
frågan. Förfrågan går ut till cheferna. 
Preventundersökningen presenteras vid nästa sammanträde. 
 
MAS, tillsyn kommer att se över hygienrutinerna i verksamheterna, skriver 
en rapport efter det. 

Enhetschef Munkbohemmet är klart, det blir Karin Hillman, startar den 15 
augusti. 

2 stycken 6 6 a gällande arbetsmiljö har inkommit, en gällande BoU och en 
från Bistånd, har inkommit från Vision. 

Omvårdnadsansvariga kommer att gå in och arbeta på sina ordinarie rader 
under sommaren. Återkoppling i september till omsorgsnämnden med 
rapport gällande områdesansvarigas roller. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 24 maj 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av information från förvaltningschef. 
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§ 106  

Rapporter 
 
Sammanfattning 
Välfärdsrådet, diskussion om god och nära vård, samarbetet. Nationellt 
beslut är taget, regionerna arbetar på med samordning. 
Samsjuklighet, psykisk sjukdom och missbruk, samarbete och bra 
diskussioner. 
Covid läget, vaccinationer har erbjudits till 65 år och äldre.  

Birgitta Spjut (C), språktolknämnden, nuläget kring tolkar – svårigheter att 
få tolkar i ukrainska språket. Viktigt att kontakta tolken innan tider görs upp 
med personerna. 
80 % är telefontolkar. 
Avvikelser både positiva och negativa. Mycket positiv respons. 
Nämndplanen 2023, viktigt att få ut kunskap om tolkservice, viktigt att 
föräldrar blir kontaktade i tolkärenden. 

 
Hjälpmedel, en fråga skickad från Avesta kommun gällande 
högkostnadsskyddet, omsorgsnämndens ordförande är utsedd i 
hjälpmedelsnämnden och har tagit beslut om högkostnadsskyddet, det går 
vidare till kommunfullmäktige. KS tar beslut 7 juni. 

Tamara Zuljevic och Inger Hjort har varit på arbetsplatsbesök. Rapporterar 
vid nästa sammanträde. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträder 24 maj 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av rapporter. 
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§ 107  

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

A) Delegationslistor för april 2022, socialtjänst. 
Skickas med utskick, delgivning per mejl, avidentifierade. 

B) Delegationslistor för april 2022, äldreomsorg och LSS. 
Skickas med utskick, delgivning per mejl, avidentifierade. 

C) Delegationslista för februari och mars 2022, 
bostadsanpassningsbidrag. 
Skickas med utskick, delgivning per mejl, avidentifierade. 

D) Delgivning av förvaltningschef 
Avtal Secure Appbox, Dnr ON172-22   050 
Avtal socialsekreterare, Socionomkraft, Dnr 200-22   050 
Avtal socialsekreterare, CareOnDemand Dnr 205-22   050 
Avtal. Socialjour, Olssonite AB, Dnr ON023-21   050 

E) Delgivning av tillförordnad förvaltningschef 
Avtal för hyra av lokal, 29 april 2022, Dnr ON198-22   050 
Ledighetsansökan utan lön, 14 april 2022. 

F) Delgivning av ordförandebeslut 
- Ordförandebeslut 7 april 2022, jourhem 
- Ordförandebeslut 7 april 2022, jourhem 
- Ordförandebeslut 25 mars 2022, jourhem 
- Ordförandebeslut 27 april 2022, placering på institution 

 

De handlingar som delges till sammanträdet ska hålla i GDPR syfte. 

 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av delgivningar av beslut fattade på 
delegation. 
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§ 108  

Delgivningar 
 
Sammanfattning 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-04-20, mål nr 4113–21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagan bifalles 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-04-20, mål nr 4125–21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagan bifalles 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-04-20, mål nr 4126–21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagan bifalles 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-04-20, mål nr 4127–21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagan bifalles 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-04-20, mål nr 4169–21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagan bifalles 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-04-20, mål nr 4175–21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagan bifalles 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-04-20, mål nr 4176–21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagan bifalles 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-04-20, mål nr 4259–21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagan bifalles 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-04-20, mål nr 4276–21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagan bifalles 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-04-20, mål nr 4277–21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagan bifalles 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-04-20, mål nr 4278–21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagan bifalles 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-04-20, mål nr 4282–21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagan bifalles 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-04-20, mål nr 4283–21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagan bifalles 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-04-20, mål nr 4286–21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagan bifalles 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-04-20, mål nr 4287–21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagan bifalles 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-04-20, mål nr 4302–21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagan bifalles 
Forts. § 108 
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Forts. § 108 

Förvaltningsrätten i Falun, 2022-04-20, mål nr 4303–21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagan bifalles 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-04-20, mål nr 4477–21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagan bifalles 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-04-20, mål nr 4479–21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagan bifalles 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-04-20, mål nr 4495–21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagan bifalles 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-04-20, mål nr 4637–21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagan bifalles 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-04-20, mål nr 4438–21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagan bifalles 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-04-20, mål nr 5739–21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagan bifalles 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-04-20, mål nr 721–22, ekonomiskt bistånd, 
Återförvisas för ny handläggning. 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-04-21, mål nr 782–22, ekonomiskt bistånd, 
Avslås 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-04-21, mål nr 3382–21, ekonomiskt bistånd, 
Avslås 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-04-27, mål nr 1101–22, ekonomiskt bistånd, 
Avslås 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-05-04, mål nr 1149–22, ekonomiskt bistånd,  
Avslås 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-05-04, mål nr 3350–21, bostadmed särskild 
service LSS, Avslås 

 

Utskickade 

Utredning Lex Sarah, Daglig verksamhet Dnr ON193-22   778 
Utredning Lex Sarah, Munkbohemmet Dnr ON193-22   778 
Utskrivningsklara april 2022 

Delegationsbeslut, bostadsanpassning, SoL, LSS och IFO 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av delgivningar. 

  


	Närvarolista
	Innehållsförteckning
	§ 85
	Fastställande av dagordning
	Omsorgsnämndens beslut

	§ 86 Dnr 102-22   041
	Budget 2023
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens beslut
	Utdrag till


	§ 87 Dnr ON056-22   040
	Månadsrapport
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens beslut
	Utdrag till


	§ 88 Dnr ON102-22   041
	Budget 2023 investeringsplan
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens beslut
	Utdrag till


	§ 89 Dnr ON142-21   049
	Tillfälligt höjd habiliteringsersättning 2022
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens beslut
	Utdrag till


	§ 90 Dnr ON127-19   209
	Tilläggshyresavtal Norden
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens beslut
	Utdrag till


	§ 91 Dnr ON057-22   013
	Månadsrapport, statistik
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens beslut
	Utdrag till


	§ 92 Dnr ON203-22   050
	Förslag nytt avtal, Dalarnas regionala samverkans- och stödstruktur, RSS, 2023–2026
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens beslut
	Utdrag till


	§ 93 Dnr ON422-21   739
	Översyn av hjälpmedelskostnader
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens beslut
	Utdrag till


	§ 94 Dnr ON432-20   003
	Uppföljning av åtgärder, internkontrollplan 2021
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens beslut
	Utdrag till


	§ 95 Dnr ON341-21   209
	Återrapport samlingslokal ”Gussarvsgården”
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens beslut
	Utdrag till


	§ 96 Dnr ON144-20   700
	Återrapport gällande oanmälda hembesök vid försörjningsstöd
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens beslut
	Utdrag till


	§ 97 Dnr ON230-20   720
	Rapport Ej verkställda beslut, kvartal 1, 2022
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens beslut
	Utdrag till


	§ 98 Dnr ON150-22   701
	Regional strategi, ett Dalarna fritt från våld
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens beslut
	Utdrag till


	§ 99 Dnr ON204-22   012
	Feriearbete 2022
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens beslut
	Utdrag till


	§ 100 Dnr ON146-22   701
	Statistik enligt IOP mellan Hedemora kommun och Hedemora kvinnojour
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens beslut  Omsorgsnämnden har tagit del av statistik som avser Kvinnojouren, Hedemora, 1 januari till och med 30 april 2022 och uppdrar till omsorgsförvaltningen att förtydliga till Hedemora Kvinnojour hur statistiken ska redovisas.
	Utdrag till


	§ 101 Dnr ON410-19   006
	Ärendeuppföljningslista
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens beslut
	Utdrag till


	§ 102
	Tema Barn- och ungdomsenheten
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens beslut
	Utdrag till


	§ 103
	Information, utpekat delegationsärende
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens beslut
	Utdrag till


	§ 104
	Återkoppling, implementering tvångsåtgärder
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens beslut
	Utdrag till


	§ 105
	Förvaltningschef informerar
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens beslut

	§ 106
	Rapporter
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens beslut

	§ 107
	Delgivningar av beslut fattade på delegation
	Omsorgsnämndens beslut

	§ 108
	Delgivningar
	Omsorgsnämndens beslut


