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§ 125  

Fastställande av dagordning 
 
Sammanfattning 
Genomgång av dagordning. 
Förslag från oppositionen om att förslag till beslut ska ändras från 
omsorgsnämndens förslag till beslut till endast förslag till beslut i utskicket, 
diskuteras vidare i partigrupperna. 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden fastställer dagordningen. 
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§ 126 Dnr ON057-22   013 

Månadsrapport statistik 
 
Sammanfattning 
Månadsrapport och jämförelsetal för verkställighet och myndighetsutövning, 
juni månad 2022. 

Beslutsunderlag 
Månadsrapport juni 2022 
Jämförelsetal juni 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av månadsrapport, statistik för juni 2022 och 
tackar för rapporten. Uppdrag till omsorgsförvaltningen att se över de 
negativa siffrorna.  

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 127 Dnr ON265-22   700 

Nytt minimibelopp för insatser enligt SoL 
 
Sammanfattning 
Ändring i socialförsäkringsbalken och socialtjänstlagen augusti 2022. 
Enligt Prop. 2021/22:269 höjs grundnivån för garantipension med 1000 
kronor per månad. För att höjningen inte ska medföra ett sänkt bostadstillägg 
så höjs även taket på fribeloppet i bostadstillägget för pensionärer från och 
med augusti 2022. Förslaget innebär ett höjt bostadstillägg till pensionärer 
med 300 kronor per månad för ensamstående och 150 kronor per månad för 
makar/sambos, syftet är att stärka den ekonomiska situationen för den grupp 
pensionärer som har små ekonomiska utrymmen 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 11 juli 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av redovisningen och tackar för 
informationen. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 128 Dnr ON275-22   209 

Ny hyra Kraftgatan, HSR 
 
Sammanfattning 
Kalkylen för den planerade ombyggnationen för hela HSR-enheten på 
Kraftgatan har blivit dyrare. 
Total ny hyra efter ombyggnation är beräknad till 1 457 280 kr/år. 
Hyran enligt tidigare beräkning var 1 234 755 kr/år. Det innebär att hyran 
ökar med 222 525 kr/år. 

Beslutsunderlag 
Budgetkalkyl HSR 5 maj 2022 
Hedemorabostäders minnesanteckningar 31 maj 2022 
Hedemorabostäder, skrivelse Ny hyra 29 juni 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har delgetts informationen gällande förändringar rörande 
hyran för HSR-enhetens kommande nya lokaler på Kraftgatan. 

Omsorgsnämnden beslutar att uppdra åt HEKO att bygga om lokalerna på 
Kraftgatan för HSR-enheten enligt bifogad budgetkalkyl. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 129 Dnr ON127-19   209 

Nordens renovering, information enligt uppdrag 
 
Sammanfattning 
Muntlig information enligt omsorgsnämndens uppdrag 27 april. 
Tidsplanen håller, en oförutsedd kostnad på 655 tkr på grund av dragning av 
koppling till vattenledning från gatan till sprinklersystemet. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 24 augusti 2022 
 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av information gällande Nordens renovering 
och efterfrågar ytterligare information till omsorgsnämnden i september. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 130 Dnr ON274-22   049 

Utjämning av LSS-kostnader 2023, preliminärt utfall 
 
Sammanfattning 
Information gällande utjämning av LSS-kostnader 
Statistiska centralbyrån (SCB) översänder det preliminära resultatet av 
beräkningarna avseende utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner för 
utjämningsåret 2023. Bifogat material publiceras på SCB:s hemsida. (Länk i 
mejlet) 
Beräkningarna är baserade på uppgifter om antalet LSS-insatser den 1 
oktober 2021 enligt Socialstyrelsens statistik, uppgifter om antalet 
assistansberättigade i oktober 2021 enligt uppgifter från Försäkringskassan, 
personalkostnadsindex uppdaterat till 2021 års nivå, riksgenomsnittliga 
kostnader enligt 2021 års räkenskapssammandrag (RS), 
kommunvisa uppgifter om folkmängd per den 31 mars 2022. Totalt 13 593 
mkr kommer till förvaltningen 

Beslutsunderlag 
Statistiska centralbyrån (SCB) beräkning av LSS-kostnader 21 juni 2022  

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 131 Dnr ON276-22   209 

Information, planering äldreboendeplatser, 
Vinstragården 
 
Sammanfattning 
En plan har gjort för en eventuell ombyggnad av Vinstragården. 
Det finns ytor på Vinstragården som går att använda till boendeplatser. 
Vinstragården är idag i behov av renovering, har inte underhållits de senaste 
åren. 

Beslutsunderlag 
Lokalstrategs förslag 28 juli 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen, omsorgsförvaltningen får i 
uppdrag att arbeta vidare med planeringen för äldreboendeplatser. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 132 Dnr ON279-22   049 

Tillfälligt stöd, försörjningsstöd 
 
Sammanfattning 
Barnfamiljer som har bostadsbidrag får ett tillfälligt tilläggsbidrag från och 
med juli 2022 till och med december 2022. Pengarna betalas ut automatiskt 
till barnfamiljer som har bostadsbidrag. Den enskilde behöver inte ansöka 
om pengarna. Tilläggsbidraget blir 25 procent av det belopp som den 
enskilde får i bostadsbidrag varje månad. Den enskilde behöver inte betala 
skatt på pengarna. Tilläggsbidraget kommer att motsvara 25 procent av det 
preliminära bostadsbidraget och kommer som mest att lämnas med 1 325 
kronor per månad och familj. 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har den 10 augusti 2022 tagit del av 
informationen och överlämnar ärendet till omsorgsnämnden för beslut. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2 augusti 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar att omsorgsförvaltningen ska fortsätta betala ut 
det tillfälliga statliga tilläggsbidraget utan att det räknas in i normen för 
försörjningsstödet under perioden fram till december 2022. 

Vid eventuella framtida statliga tilläggsbidrag ska de presenteras för 
omsorgsnämnden innan utbetalningar sker. 
 

 

Britt-Inger Remning (M) och Tamara Zuljevic (M) reserverar sig till beslutet 
att tilläggsbidraget inte ska räknas in i normen för försörjningsstöd.  
Yrkande om beslut att det statliga tilläggsbidraget ska räknas in i normen för 
försörjningsstöd. 

Ordförande ställer förslagen mot varandra. Det statliga tilläggsbidraget ska 
inte räknas in i normen för försörjningsstöd ställs mot att tilläggsbidraget ska 
räknas in i normen för försörjningsstöd.  

Majoritetsbeslut på att det statliga tilläggsbidraget inte ska räknas in i 
normen för försörjningsstöd. 

  

Forts § 132 
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Forts § 132 

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
14(34) 

Sammanträdesdatum 
2022-08-24 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 133 Dnr ON 121-21   002 

Delegationsordning, revidering 
 
Sammanfattning 
Omsorgsförvaltningens delegationsordning har setts över och reviderats 
utifrån de behov som verksamheten har uppmärksammat. 

Beslutsunderlag 
Delegationsordning revidering 11 augusti 2022 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 16 augusti 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar godkänna förändringar i delegationsordningen 
enligt omsorgsförvaltningen förslag. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 134 Dnr ON433-21   040 

Genomlysning AME 
 
Sammanfattning 
En första genomlysning av AME. 
Arbetet har pågått under våren och har mynnat ut i en rapport där 
verksamheten beskrivs. Vidare har analys av utfall gjorts och förslag på 
förbättringar är framtagna. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 15 augusti 2022 
Omsorgsförvaltningens genomlysning av arbetsmarknadsenheten 15 augusti 
2022 

Omsorgsnämndens förslag till beslut  
Omsorgsnämnden återremitterar genomlysningen AME för vidare utredning 
och förtydligande och en mer genomarbetad strukturerad rapport. 

 

Tamara Zuljevic (M) deltar inte på grund av Jäv. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 135 Dnr ON197-19   701 

Redovisning kvalitetsarbete, BoU 
 
Sammanfattning 
Enligt uppgift i yttrande till inspektionen för vård och omsorg, IVO, daterat 
2022-01-10 ska barn och ungdomsenhetens kvalitetsarbete redovisas till 
omsorgsnämnden. Ansvarig är avdelningschef och skriftlig och muntlig 
rapport lämnas till nämnden 2022-04-27, 2022-08-24 och 2022-12-21 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens rapport 15 augusti 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden godkänner rapporten och uppdrar åt förvaltningen att 
fortsätta kvalitetsarbetet enligt nämndens tidigare beslut och i enlighet med 
bestämmelserna i, socialstyrelsens författningssamling, SOSFS 2011:9. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 136 Dnr ON098-22   002 

Redovisning egenkontroll utifrån internkontrollplan, 
biståndsenheten 
 
Sammanfattning 
Egenkontroller har utförts av biståndsenheten för juni och juli månad i 
enlighet med nämndens internkontrollplan. 
 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens egenkontroll för juni månad 16 augusti 2022 
Omsorgsförvaltningens egenkontroll för juli månad 17 augusti 2022 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 17 augusti 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av biståndsenhetens egenkontroll för juni och 
juli 2022 och uppdrar till omsorgsförvaltningen att vidta åtgärder där brister 
upptäckts. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 137  

Utpekat delegationsärende, sjukersättning LSS och 
domar, biståndsenheten 
 
Sammanfattning 
Utpekat ärende gällande biståndsenheten. Redovisning av två ärenden, ett 
beviljande och ett avslag samt redovisning av sjukersättningar LSS med 
tillhörande domar. 

Beslutsunderlag 
Muntlig redovisning vid sammanträdet 24 augusti 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av redovisningen och tackar för 
informationen. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 138 Dnr ON485-20   730 

Riktlinje vårdnadsöverflytt, revidering 
 
Sammanfattning 
Riktlinjen är reviderad utifrån lagändring som trädde i kraft 2022-07-01. 
Bestämmelserna om detta finns i 6 kap. föräldrabalken (FB) 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2 augusti 2022 
Riktlinjer vårdnadsöverflytt 23 november 2021, revidering. 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar anta de reviderade riktlinjerna. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 139 Dnr ON245-22   730 

Redovisning synpunkter - klagomål 
 
Sammanfattning 
Omsorgsförvaltningen redovisar synpunkter och klagomål för perioden 2022-
01-01—2022-06-30.  
Under perioden har 29 synpunkter/klagomål inkommit.  
 
Omsorgsförvaltningen har möjlighet att förbättra verksamhet och kvalitet 
utifrån de synpunkter och klagomål som inkommer 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens redovisning 25 juli 2022 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 25 juli 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar godkänna redovisningen av inkomna synpunkter 
och klagomål och uppdrar till omsorgsförvaltningen att åtgärder vidtas för de 
klagomål som inkommit. 
  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 

 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
21(34) 

Sammanträdesdatum 
2022-08-24 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 140 Dnr ON021-19   700 

Riktlinjer kontaktpolitiker, förtydligande 
 
Sammanfattning 
Omsorgsnämndens politiker ska hålla sig informerade om verksamheten och 
vara väl insatta i de olika verksamhetsområdenas generella arbetssätt och 
förutsättningar. 
Kontaktpolitikerfunktionen är tillsammans med bland annat nämndens 
systematiska kvalitetsarbete och internkontroll ett led i att ge 
nämndsledamöterna kunskap och insyn i omsorgsnämndens verksamhet. 
 
Tillägg av - Kontaktpolitiker medverkar inte i frågor som direkt gör ingrepp i 
verksamheten, dessa lämnas till cheferna att hantera 

Beslutsunderlag 
Riktlinje för kontaktpolitiker 4 november 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden godkänner tillägg gällande medverkan i riktlinjer för 
kontaktpolitiker. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 141 Dnr ON283-22   730 

Riktlinje individuellt förskrivna hjälpmedel 
 
Sammanfattning 
Den nya föreskriften, HSLF-FS 2021:52 som reglerar hantering av 
medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården trädde i kraft den 15 juli 
2021. 

Vårdgivaren ska utse och dokumentera vem eller vilka av hälso- och 
sjukvårdspersonalen eller annan berörd personal som ska fullgöra    
uppgifterna att vara anmälningsansvarig. Att vara anmälningsansvarig 
innebär att göra anmälningar avseende negativa händelser och tillbud med 
medicintekniska produkter. 
Förvaltningen föreslår därför att det är MAS som är anmälningsansvarig vid 
händelse av tillbud då medicintekniska produkter med hjälpmedel varit 
inblandade. 

Beslutsunderlag 
Riktlinje individuellt förskrivna hjälpmedel 
Tjänsteskrivelse 1 juni 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar att anta riktlinjen och godkänner att medicinskt 
ansvarig sjuksköterska (MAS) är ansvarig för att göra anmälningar avseende 
negativa händelser och tillbud med medicintekniska produkter. 
  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
23(34) 

Sammanträdesdatum 
2022-08-24 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 142 Dnr ON301-22   701 

Projektansökan, allmänna arvsfonden 
 
Sammanfattning 
Projektet ”Till egen försörjning” syftar till att utveckla nya metoder för att på 
ett effektivt och hälsofrämjande sätt öka möjligheten för långtidsarbetslösa 
och personer med långvarigt försörjningsstöd att etableras på 
arbetsmarknaden. 
Projektets primära grupp är individer från 16–64 år samt personer med 
funktionsnedsättningar. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 15 augusti 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden ställer sig bakom projektansökan till Allmänna 
arvsfonden och beslutar att förvaltningschef undertecknar ansökan. 
 
  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
24(34) 

Sammanträdesdatum 
2022-08-24 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 143 Dnr ON299-22   003 

Hygienkontroll, stickprov, MAS 
 
Sammanfattning 
Omsorgsförvaltningen har av omsorgsnämnden fått en synpunkt gällande 
brister i de basala hygienrutinerna, av den anledningen har en tillsyn på 
Hedemora kommuns fyra särskilda äldreboenden utförts under maj och juni 
2022 av medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, Katarzyna Tarantino. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens rapport 10 juni 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av rapporten gällande hygienkontroll och 
tackar för informationen och uppdrar till förvaltningen att arbeta vidare med 
de problem som har upptäckts. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 

 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
25(34) 

Sammanträdesdatum 
2022-08-24 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 144 Dnr ON284-22   700 

TEMA Funktionshinderområdet, personlig assistans 
 
Sammanfattning 
Enhetschefer Annelie Ehn och Elisabeth Henriksson informerar om 
personlig assistans. 
I Hedemora finns 9 interna projekt, 36 externa projekt. Kommunen bekostar 
de första 20 timmarna i assistansen. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 24 augusti 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen och tackar för 
presentationen. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 

 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
26(34) 

Sammanträdesdatum 
2022-08-24 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 145 Dnr ON410-19   006 

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

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens ärendeuppföljningslista 22 juni 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har gått igenom ärendeuppföljningslistan. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 

 

 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
27(34) 

Sammanträdesdatum 
2022-08-24 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 146  

Förvaltningschef informerar 
 
Sammanfattning 
Covid-läget, flera smittade under sommaren på våra särskilda boenden. 
Restriktioner för personal, symtom ska stanna hemma 
Vaccinationer av personal och boende ska inledas. 
I september kommer det fler familjer från Ukraina, 
3 tjänster är utannonserade, enhetschef AME, enhetschef Hemtjänst och 
enhetschef barn- och ungdomsenheten. Rekryterade nu, enhetschef 
Munkbohemmet Karin Hillman, enhetschef Granen Madeleine Grey 

Preventundersökning, återhämtningsbonus till enhetschefer -KC-Group 
kommer in på 4 heldagar samt enskilda samtal med enhetscheferna 

Servicecenter, ska kunna vara behjälpliga att lösa frågor direkt.  

En ny hemsida till Hedemora är under uppbyggnad. 

Fältassistenter, de tidigare fältassistenterna har avslutat sina anställningar.  
En samverkan pågår tillsammans med bildningsförvaltningen.  
Socionomer har anställts som fältassistenter i vissa kommuner. Tidiga och 
metodiska insatser behövs. 

Omflyttningar går enligt plan gällande Norden. 

Yrkesvägen är klar, invigning den 6 september. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 24 augusti 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 

 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
28(34) 

Sammanträdesdatum 
2022-08-24 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 147  

Rapporter 
 
Sammanfattning 
Verksamhetsbesök av kontaktpolitiker vid AME 

Verksamhetsbesök av kontaktpolitiker vid LSS gruppbostäder samt boende 
enligt Sol, servicebostad och gruppboende. 

Johan Danielsson, bostadsminister och vice arbetsmarknadsminister, 
kommer på besök vid AME den 31 augusti. 

Hjälpmedelsnämnd – Nya riktlinjer, Kriterier ses över gällande 
behovsområden för att få hjälpmedel, gäller tex cyklar.  
 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av rapporter. 

  

 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
29(34) 

Sammanträdesdatum 
2022-08-24 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 148  

Delgivning av beslut tagna på delegation 
 
Sammanfattning 
 
Beslut fattade på delegation av omsorgsnämnden delges till sammanträdet 

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

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

C) Delegationslista för juni 2022, bostadsanpassningsbidrag. 
Skickas med utskick, delgivning per mejl, avidentifierade. 

D) Delgivning av förvaltningschef 
Tilldelningsbeslut Bårtransport av avlidna, dnr ON163-22   701 
Beslut om avbrytande av avrop, handledartjänst, dnr ON244-21   050 
Vidaredelegerad beslutanderätt till avdelningschef under period, dnr 
ON167-22   002 
Avtal, köp av plats vid omvårdnad Skönvik, Dnr ON282-22   050 

E) Delgivning av avdelningschef 
Skickas med i utskick, delgivning per mejl. 

F) Delgivning av enhetschef 
Skickas med i utskick, delgivning per mejl. 

G) Delgivning av ordförandebeslut 
Beslut om jourhems godkännande, BoU 2022-06-10 
Beslut om jourhems godkännande, BoU 2022-06-10 
Beslut om placering, BoU 2022-06-10 
Beslut om placering, BoU 2022-06-10 
Beslut om jourhems godkännande, BoU 2022-06-03 
Beslut om jourhems godkännande, BoU 2022-06-10 
Beslut om jourhems godkännande, BoU 2022-06-30 
Beslut om placering HVB, BoU 2022-06-30 
Beslut om omedelbart omhändertagande, BoU 2022-06-17 
Beslut om polishandräckning, BoU 2022-06-17 
Beslut om jourhems placering, BoU 2022-06-17 
Beslut om jourhems placering, BoU 2022-06-20 

 

Forts § 148 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
30(34) 

Sammanträdesdatum 
2022-08-24 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Forts § 148 

H) Delgivning av vice ordförandebeslut 
Beslut om omedelbart omhändertagande, BoU 2022-07-07 
Beslut om placering HVB, BoU 2022-07-07 

 

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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31(34) 
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§ 149  

Delgivningar 
 
Sammanfattning 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-06-15, mål nr 3097–21, 
bostadsanpassningsbidrag, överklagan avslås 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-06-14, mål nr 4196–21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagan bifalles 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-06-14, mål nr 4194–21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagan bifalles 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-06-14, mål nr 4193–21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagan bifalles 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-06-14, mål nr 4192–21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagan bifalles 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-06-14, mål nr 3471–21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagan bifalles 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-06-14, mål nr 3468–21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagan bifalles 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-06-14, mål nr 4239–21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagan avslås 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-06-14, mål nr 4361–21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagan bifalles 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-06-14, mål nr 4263–21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagan bifalles 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-06-14, mål nr 4894–21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagan bifalles 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-06-14, mål nr 4893–21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagan bifalles 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-06-14, mål nr 4652–21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagan bifalles 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-06-14, mål nr 4647–21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagan bifalles 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-06-14, mål nr 4646–21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagan bifalles 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-06-14, mål nr 4634–21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagan bifalles 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-06-14, mål nr 4632–21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagan bifalles 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-06-14, mål nr 4630–21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagan bifalles 

Forts § 149 
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Forts § 149 

 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-06-14, mål nr 4483–21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagan bifalles 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-06-14, mål nr 4481–21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagan bifalles 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-06-14, mål nr 4480–21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagan bifalles 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-06-14, mål nr 4341–21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagan bifalles 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-06-14, mål nr 4340–21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagan bifalles 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-06-14, mål nr 4338–21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagan bifalles 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-06-14, mål nr 4325–21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagan bifalles 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-06-14, mål nr 4323–21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagan bifalles 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-06-14, mål nr 4322–21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagan bifalles 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-06-14, mål nr 4321–21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagan bifalles 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-06-14, mål nr 4320–21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagan bifalles 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-06-14, mål nr 4319–21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagan bifalles 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-06-14, mål nr 4315–21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagan bifalles 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-06-14, mål nr 4314–21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagan bifalles 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-06-14, mål nr 4313–21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagan bifalles 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-06-14, mål nr 4312–21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagan bifalles 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-06-14, mål nr 4311–21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagan bifalles  
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-06-14, mål nr 4301–21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagan bifalles 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-06-14, mål nr 4288–21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagan bifalles 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-06-14, mål nr 4279–21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagan bifalles 
Forts § 149 
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Forts § 149 

Förvaltningsrätten i Falun, 2022-06-14, mål nr 4274–21, ekonomiskt stöd  

LSS, överklagan bifalles 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-06-14, mål nr 4273–21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagan bifalles 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-06-14, mål nr 4272–21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagan bifalles 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-06-14, mål nr 4268–21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagan bifalles 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-06-14, mål nr 4267–21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagan bifalles 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-06-14, mål nr 4266–21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagan bifalles 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-06-14, mål nr 4265–21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagan bifalles 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-06-14, mål nr 4262–21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagan bifalles 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-06-14, mål nr 4261–21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagan bifalles 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-06-14, mål nr 4260–21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagan bifalles 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-06-14, mål nr 4233–21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagan bifalles 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-06-14, mål nr 4212–21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagan bifalles 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-06-14, mål nr 4211–21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagan bifalles 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-06-14, mål nr 4210–21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagan bifalles 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-06-14, mål nr 4208–21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagan bifalles 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-06-14, mål nr 4205–21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagan bifalles 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-06-14, mål nr 4204–21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagan bifalles 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-06-14, mål nr 4197–21, ekonomiskt stöd 
LSS, överklagan bifalles 

 
 
 
Forts § 149 
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Forts § 149 

Utskickade 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, Förvaltningsrätten i Falun har i dom 
fastställt att kommunen ska betala en särskild avgift. 
Resultat av inspektion Arbetsmiljöverket inspektionsmeddelande 2021-10-
04 och föranmälan om uppföljande inspektioner. 
KF § 97 Visselblåsarfunktion 
Meddelandeblad Socialstyrelsen, fast omsorgskontakt 
Socialjouren Statistik 2022-04-04—2022-06-30 
Region Dalarna Utskrivningsklara juni 2022 
Region Dalarna Utskrivningsklara juli 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av delgivningar. 
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