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§ 150  

Fastställande av dagordning 
 
Sammanfattning 
Genomgång av dagordning. 
Ett extra ärende utbildningsvecka för baspersonal. 
 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar fastställa dagordningen. 
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§ 151 Dnr ON379-21   041 

Delårsbokslut 2022 
 
Sammanfattning 
Delårsbokslut, rapport för verksamhetsåret 2022. 
 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens delårsbokslut 2022 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 14 september 2022 
 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden antar delårsbokslut för 2022 och delger den till 
kommunstyrelsen enligt bokslutsanvisningarna. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
Kommunstyrelsen 
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§ 152 DnrON379-21   041 

Detaljbudget 2022/2023 
 
Sammanfattning 
Aktuellt budgetläge med kommentarer och prioriteringslista 
Prognos, plus 5,6 mkr till årets slut. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningen aktuellt budgetläge 15 september 2022, arbetsmaterial 
Omsorgsförvaltningen aktuellt budgetläge 2023, VF förtydligande 
arbetsmaterial 
Omsorgsförvaltningen Befintlig budget – jämförelse, arbetsmaterial 16 
september 2023 
Delårsrapport 2022 kort version 
 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av budgetpresentationen. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 153 Dnr ON298-22   049 

Statsbidrag som kommer till kommunfinansen 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen bevakar inkomna statsbidrag och informerar om det som 
kommer in till kommunfinansen. 

De prestationsbaserade medlen på grund av ökad bemanning av 
sjuksköterskor på särskilt boende överflyttas från finansförvaltningen till 
omsorgsförvaltningen via en intern bokföringstransaktion. Beloppet kommer 
att periodiseras enligt RKR:s rekommendation, 1,1 mkr 2022 och 1,1 mkr 
2023. 
 

Beslutsunderlag 
Förvaltningschef informerar vid sammanträdet den 21 september 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen och att förvaltningschef 
bevakar inkomna statsbidrag till kommunfinansen. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 154 Dnr ON057-22   013 

Månadsrapport statistik 
 
Sammanfattning 
Månadsrapport och jämförelsetal för verkställighet och myndighetsutövning 
under juli och augusti månad 2022. 
 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens månadsrapport, juli – augusti 2022 
Jämförelsetal juli 2022 
Jämförelsetal augusti 2022 

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

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 155  

Hedemorabostäder om hyror LSS gruppboende 
 
Sammanfattning 
Hedemorabostäder, Erik Kristiansson, informerar om hyror vid LSS 
gruppboende. 
Rättvisa hyror, Yrkesvägen ska vara jämförbart med övriga gruppboenden. 
Hyressättningen för alla gruppbostäder, Hedemorabostäder har varit till alla 
boenden som har inventerats för att se över rimliga hyror beroende på 
boenden. Hyressättningen ska förhandlas med hyresgästföreningen. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 21 september 2022 

Omsorgsnämndens förslag till beslut  
Omsorgsnämnden hat tagit del av informationen och fattar beslut vid 
omsorgsnämndens sammanträde 19 oktober 2022. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 156 Dnr ON127-19   209 

Information om Nordens renovering 
 
Sammanfattning 
Hedemorabostäder, Erik Kristiansson och Jon Hanzen projektansvarig, 
informerar om nuläget gällande Nordens renovering. Projektet är igång och 
arbetet rullar på.  
Rördragningen från gatan in till huset till sprinkler var inte med i 
upphandlingen, nu kommer Hedemora energi att göra arbetet, kostnad 250 
tkr. 
Alla vattenrör ska bytas ut, då blir det synliga ledningar, Hedemora bostäder 
tar denna kostnad. Ska inte påverka tidsplanen.  
Tidsplanen håller just nu. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 21 september 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 157 Dnr ON343-22   700 

Rapporter, sommar 2022 
 
Sammanfattning 

Rapporter från omsorgsförvaltningens verksamhetsområden för sommaren 
2022. Rapporter för personalsituation och händelser under sommaren. 
Sjuksköterskor har varit nere på lägsta bemanningen, har ändå kunnat hålla 
patientsäkerheten. 
IFO, personal har funnits på plats. Missbruk kombinerat med psykiatri, den 
persongruppen har ökat. Regionen hänvisar ofta till kommunen i dessa 
ärenden. Bevakning av ärendena, ser en ökning av dessa. 
 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens rapporter 13 september 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av rapporter för läget sommaren 2022. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 158 Dnr ON230-20   720 

Ej verkställda beslut SoL och LSS, april - juni 
 
Sammanfattning 
Kommunerna har enligt socialtjänstlagen 16 kap 6 f§, skyldighet att till 
inspektionen för vård och omsorg (IVO), rapportera in gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader från beslutsdatum, gäller även för LSS, rapporten 
ska även delges kommunernas revisorer och kommunfullmäktige. 
 
En förändring kommer att ske när nya socialtjänstlagen träder i kraft, 
rapporterna kommer då att ske två gånger per år. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens rapport för kvartal 2, 2022, 18 augusti 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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§ 159 Dnr ON339-22   012 

Fast omsorgskontakt i ordinärt boende 
 
Sammanfattning 
En ny bestämmelse infördes from 1/7 2022 i Socialtjänstlagen om att 
brukare i hemtjänst skall ha en fast omsorgskontakt. Målet med fast 
omsorgkontakt är att tillgodose behovet av kontinuitet, trygghet, 
individanpassad omsorg och samordning för den som har hemtjänst 
Från 2023 ska den fasta vårdkontakten vara undersköterska. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 9 september 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit emot informationen och ger förvaltningen i 
uppdrag att ta fram riktlinjer för fast omsorgskontakt. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 160 Dnr ON309-22   001 

Förslag om äldresamordnare i omsorgsförvaltningen 
 
Sammanfattning 
Omsorgsnämnden vill göra en särskild satsning för äldre, i form av 
äldresamordnare. Denna inriktning är ny i Sverige och det är endast en 
kommun som marknadsför att de erbjuder just äldresamordning. 

Äldresamordnarens huvudsakliga arbetsuppgift kan bestå av att ge stöd i att 
informera om kommunens olika verksamheter och insatser för äldre, ansvara 
för gruppträffar, vara kontaktväg in gentemot Regionens olika delar samt 
vara en utåtriktad och strategisk samtalspart gentemot exempelvis 
pensionärsorganisationerna. Då tjänsten är ny ska arbetsbeskrivning tas fram 
utifrån de behov som råder. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 29 augusti 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige äska om ett 
tilläggsbelopp motsvarande 600 tusen kronor till ny tjänst som 
äldresamordnare. 
Omsorgsnämnden uppdrar åt omsorgsförvaltningen att påbörja rekrytering 
av äldresamordnare. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
Kommunfullmäktige 
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§ 161 Dnr ON337-21   700 

TEMA HSR 
 
Sammanfattning 
Information av biträdande enhetschef Ulrika Säll för sjuksköterskorna och 
avdelningschef Emelie Forslund.  
Sjuksköterskor 22,6 årsarbetare varav 17.3 tjänster är tillsatta. Rekryteringen 
har varit svår. 
Sjuksköterskorna har lokaler på Kraftgatan och utemiljön är inte optimal, 
kan upplevas otrygg. 
2 projekt är aktuella just nu, Mobilt team och Stjärnmärkt demensvård, HSR 
ser fram emot resultatet av projekten. 
Delegerad läkemedelshantering har ökat kraftigt det senaste året. 
Ett pilotprojekt inom boendestöd med läkemedelsapparater, startar i slutet på 
året. 
Vårdbegäran har ökat de senaste åren, ca 90 - 95 inkommande ärenden per 
månad. 
Nytt verksamhetssystem är på gång vilket kommer att medföra extra arbete 
gällande journalsystemet. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 21 september 2022 
PowerPoint, presentation under sammanträdet. 

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

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 162 Dnr ON023-22   730 

Uppföljning skydds- och begränsningsåtgärder 
 
Sammanfattning 
I februari 2022 antog omsorgsnämnden riktlinjen för skydds- och 
begränsningsåtgärder. Förvaltningen har sedan dess arbetat enligt den 
implementeringsplan som presenterades. 
Anställda har fått del i presentationen av respektive chef. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningen tjänsteskrivelse 29 augusti 2022 
Protokoll ON § 26, 23 februari 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av information gällande uppföljning av 
skydds- och begränsningsåtgärder uppdrar till omsorgsförvaltningen att 
presentera en uppföljning till sammanträdet i mars månad 2022. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 163 Dnr ON324-22   709 

Redovisning av Öppna jämförelser 
 
Sammanfattning 
Under januari till mars 2022 har socialstyrelsens undersökning, vad tycker 
de äldre om äldreomsorgen, gått ut till våra medborgare. Resultatet 
presenteras av kvalitetsutvecklare, Madeleine Lindeberg, för två områden, 
särskilt boende och ordinärt boende. 
 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 29 augusti 2022 
Power Point presentation under sammanträdet 21 september 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av information gällande Socialstyrelsen 
undersökning ”vad tycker de äldre om äldreomsorgen”.  
Uppdrar till omsorgsförvaltningen att ta tag i de förbättringar som behöver 
åtgärdas och att lämna en rapport om åtgärder i december 2022. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 164 Dnr ON325-22   730 

Rutin för redovisning av beslut tagna på delegation 
 
Sammanfattning 
Rutin framtagen för redovisning till omsorgsnämnden av utpekade ärenden 
och beslut tagna på delegation. 
 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 29 augusti 2022 
Omsorgsförvaltningens rutin för redovisning 29 augusti 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen och godkänner 
omsorgsförvaltningens rutin för redovisning av beslut tagna på delegation. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 165 Dnr ON308-22   730 

Styrdokument vid företräde inför omsorgsnämnd och 
utskott 
 
Sammanfattning 
Enligt 11 kap 9§ SoL har den person som omsorgsnämnden är skyldig att 
kommunicera utredningsmaterial med enligt 25 § FL rätt att få företräde 
inför nämnden, om det inte finns särskilda skäl som talar emot det. Det 
innebär att hen ska få möjlighet att lämna synpunkter direkt till nämndens 
ledamöter eller till den som ska fatta beslut i ärendet för nämndens räkning. 
Den som ges tillfälle att yttra sig ska underrättas om sin rätt att få företräde 
inför nämnden. Rätten att få företräde inför nämnden är alltså rätten att få 
företräde inför den som ska besluta i det enskilda ärendet. 
Rätten till företräde gäller både i ärenden som avser myndighetsutövning och 
i ärenden om ansökan eller yttrande till annan myndighet. Nämnden betyder 
antingen nämnden i sin helhet, arbetsutskott, eller den person som på 
delegation har rätt att besluta på nämndens vägnar. 

Komplettering efter omsorgsnämndens verkställighetsutskott 7 september 
2022, gul markerat. 

Beslutsunderlag 
Styrdokument vid företräde inför omsorgsnämnden och utskott, 22 augusti 
2022. 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 29 augusti 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen och beslutar godkänna 
omsorgsförvaltningens styrdokument vid företräde inför omsorgsnämnd och 
utskott. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 166 Dnr ON045-22   730 

Uppföljning av förenklad handläggning gällande 
trygghetslarm och trygghetskamera 
 
Sammanfattning 
Trygghetslarm och trygghetskamera ingår i den förenklade handläggningen 
på biståndsenheten. Uppföljning av insatserna efter att det nya beslutet togs 
vid omsorgsnämndens sammanträde den 23 mars 2022. 
Viktigt att arbeta vidare med trygghets- /tillsynskamera. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsnämndens beslut § 44, 23 mars 2022 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 30 augusti 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av uppföljningen gällande trygghetslarm och 
trygghetskamera och uppdrar till förvaltningen att arbeta vidare med 
införande av fler trygghetskameror. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 

 

 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
22(32) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-21 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 167 Dnr ON326-22   770 

Rapport, delegerad sjukvård, HSL 
 
Sammanfattning 
En ökning av bedömd hälso- och sjukvård gällande läkemedelshantering, 
delegerad sjukvård. Vilket innebär att den kommunala hälso-och sjukvården 
tar över ansvaret för att säkerställa att läkemedelshanteringen blir säker om 
den enskilde inte klarar av det själv eller med stöd av närstående. 
 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 4 september 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av och tackar för rapporten gällande 
delegerad sjukvård. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 

 

 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
23(32) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-21 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 168 Dnr ON323-22   730 

Region Dalarna, riktlinje cyklar 
 
Sammanfattning 
Förskrivande enheter inom Region Dalarna och Dalarnas kommuner samt 
Dalarnas hjälpmedelscenter, har sett ett behov av att förtydliga och revidera 
gällande riktlinjer runt cyklar. 
 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 5 september 2022 
Region Dalarna, riktlinje cyklar till kommunerna 18 augusti 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna att riktlinje Cyklar enligt förslag 
fastställs. 
  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
Region Dalarna 

 

 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
24(32) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-21 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 169 Dnr ON327-22   012 

Information om verksamhetssystemet 
 
Sammanfattning 
Hedemora kommun har tillsammans med Avesta kommun och Säters 
kommun upphandlat ett nytt verksamhetssystem.  Det nya systemet heter 
Pulsen. Det nuvarande verksamhetssystemet sägs upp. Det nya 
verksamhetssystemets införande har en upplagd tidsplan som sträcker sig till 
2023. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 29 augusti 2022 
Statusrapport verksamhetssystem 25 augusti 2022 
Tid och aktivitetsplan, införande, 24 augusti 2022 

 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del och tackar för informationen. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 

 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
25(32) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-21 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 170 Dnr ON337-22   029 
 

Remiss avseende Socialstyrelsens förslag till 
föreskrifter och allmänna råd med anledning av att 
yrkestiteln undersköterska blir reglerad. 
 
Sammanfattning 
Inbjudan från Socialstyrelsen att lämna synpunkter på författningsförslag 
avseende om utbildning till sjuksköterska i sig bör kunna ligga till grund för 
bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska.  
- Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS202X:XX) om 
skyddad yrkestitel för undersköterskor.  
Svaret ska ha kommit till Socialstyrelsen senast den 14 oktober 2022. 

Beslutsunderlag 
Socialstyrelsens remisskrivelse 23 augusti 2022 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 13 september 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar avstå från att lämna in remissvar avseende 
Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd med anledning av att 
yrkestiteln undersköterska blir reglerad. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
Socialstyrelsen 

 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
26(32) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-21 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 171 Dnr ON253-22   701 

Remiss från Regeringskansliet, Socialdepartementet, 
avseende betänkande Nästa steg – ökad kvalitet och 
jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer 
 
Sammanfattning 
Regeringskansliet, socialdepartementet, har skickat ut en remiss avseende 
betänkande Nästa steg – ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre. 
(SOU 2022:41) 
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller 
materialet i betänkandet senast den 15 november 2022. 

Beslutsunderlag 
Regeringskansliet, socialdepartementets remisskrivelse 12 juli 2022, 
S2022/03277 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 13 september 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden avstår från att lämna synpunkter avseende betänkande Nästa 
steg – ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
Regeringskansliet 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
27(32) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-21 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 172 Dnr ON410-19   006 

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

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens ärendeuppföljningslista 24 augusti 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har gått igenom ärendeuppföljningslistan. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
28(32) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-21 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 173 Dnr ON369-22   027 

Veckoutbildning för baspersonal 
 
Sammanfattning 
Omsorgsförvaltningen vill använda budgeterade medel till att utbilda 
baspersonal i några av de olika delar som ingår i SOSFS 2011:12 
(Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal 
som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre) för att göra ett omtag om 
veckoutbildningen. 
 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 8 augusti 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar att ge omsorgsförvaltningen i uppdrag att 
genomföra utbildning för 15 till 20 medarbetare /vecka under hösten 2022 
till en kostnad om 2 mkr. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
29(32) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-21 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 174  

Förvaltningschef informerar 
 
Sammanfattning 
Inspektionen för vård och omsorg kommer på en tillsyn, nationell tillsyn 
pågår om kommunens hälso- och sjukvård, dokumentation, läkarmedverkan, 
till följd av covid. 
Yrkesvägen 30, begränsningsåtgärder, dokumentation, riskbedömning. 

Covid- läget Grönt i alla verksamheter.  

Rekrytering av enhetschef till AME och Barn- och ungdomsenheten. 

Chefsutbildning pågår totalt 4 heldagar. 

Servicecenter – förenkla och skapa en tydligare och öppen ingång för 
medborgarna, öppnar upp den 7 november, öppet även lunchtid. Förslag på 
några kvällsöppna dagar. 

Läkemedelsrobotar, kommer att införas i ett projekt. 

SFI, en kommunal fråga. Språksvaghet har varit orsaken till att deltagarna 
inte kommer ut i arbete. Alla måste hjälpas åt för att få ut deltagarna i 
arbetslivet. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 21 september 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av information från förvaltningschef. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 

 

 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
30(32) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-21 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 175  

Rapporter 
 
Sammanfattning 
Kontaktpolitikerbesök vid daglig verksamhet, Inga-Britt Johansson (KL) och 
Bengt Olof Hedlund (S)  
Kontaktpolitikerbesök Bengt Olof Hedlund (S) och Ann-Christin Johansson 
(KL) har varit på besök vid hemtjänst ordinärt boende. 

Kajsa-Lena Fagerström informerar från Hjälpmedelsnämnden 
Digitala utbildningar kommer att göras till förskrivarna av hjälpmedel, 
Gemensamt högkostnadsskydd, alla kommuner har inte tagit beslut ännu. 
Lägre budget på hjälpmedel nu, återanvändning har blivit bättre och 
kostnader har minskat. 

Regelverk för när personal åker på konferens, använder avtalade platser. 

Oroliga indikationer, en anställd som kommer att bli aktiv politiker. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 21 september 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av rapporter. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 

 

 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
31(32) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-21 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 176  

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

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

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

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

D) Delgivning av förvaltningschef 
Avtal upphandling av 3 sjuksköterskor, Dnr ON266-22   050 
Avtal upphandling av socialsekreterare Dnr ON315-22   050 
Avtal, lokalt handledaravtal vård och omsorgscollege  
Dnr ON310-22   050 
Samverkansavtal, införande av nytt verksamhetssystem  
Dnr ON270-22   050 
Beslut gällande placering institution, vuxenenheten 2022-08-10 
Beslut gällande placering institution, vuxenenheten 2022-08-10 
Förlängning av beslut, bistånd hjälp i hemmet, 2022-07-27 
Förlängning av beslut, bistånd hjälp i hemmet, 2022-07-11 

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

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av delgivningar av beslut tagna på delegation 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 

 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
32(32) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-21 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 177  

Delgivningar 
 
Sammanfattning 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-08-03, mål nr 4969–21, insats 
ledsagarservice, överklagan avslås 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-08-04, mål nr 4007–21, ekonomiskt bistånd, 
överklagande avslås 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-08-03, mål nr 2577–22, ekonomiskt bistånd, 
överklagande avslås 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-09-13, mål nr 3699–22, omedelbart 
omhändertagande, fastställs 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-09-13, mål nr 3694–22, omedelbart 
omhändertagande, ska bestå 

 

Utskickade 
Beslut tagna på delegation 
Protokoll Hjälpmedelsnämnden AU Dalarna 18 augusti 2022 
Protokoll Hjälpmedelsnämnden 18 augusti 2022 
MATtanken offentliga måltidens dag 30 augusti 2022 
Medfinansieringsintyg Vård och omsorgscollege Dalarna 
Region Dalarna, utskrivningsklara, augusti 
Skrivelse från Vårdföretagarna 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av delgivningar 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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