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§ 1  

Fastställande av dagordning 
 
Sammanfattning 
Genomgång av dagordning 
 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden fastställer dagordningen 
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§ 2 Dnr ON107-20   040 

Ekonomi 
 
Sammanfattning 
Ekonomerna informerar vid sammanträdet om budget 2020. 
Ett positivt resultat på 4,4 miljoner. Intäkter för Covid-19 och 
sjukersättningar. 
Påverkar Budget 2021: - Vite till konkurrensverket ca 230 tusen. - Stor 
kostnad för munskydd ca 400 tusen. - Hyreshöjning på Vinstragården, 
He.bo part i lokaler och hyresavtal, hyrorna höjs med 408 tusen per år. 
Byte av hyresvärd vid årsskiftet, 2 % uppräkning av hyresavtalet, under 
sommaren kom fakturor från landstingsfastigheter och hyresvärd som gjorde 
att hyreshöjningen inte upptäcktes. 
- Transportkostnader, leveranser av varor från grönsakshallen, andra 
leverantörer har tagit över, från sambandscentralen höjs kostnaderna med ca 
300 tusen per år. En fördelning mellan förvaltningarna måste samordnas. 
- Löner till vikarier, timpriser höjs, timlöner behöver vara lika för alla, för att 
vikariestaben ska kvarstå behöver alla få samma löneutveckling. En total 
summa på ca 200 tusen. Kommunikationen behöver vara bättre i dessa frågor 
från alla inblandade. Ordförande tar beslut på detta. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information av ekonomer och förvaltningschef vid sammanträdet 27 
januari 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av den ekonomiska redovisningen. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 3 Dnr ON482-20   049 

Beslut om fördelning av schablonbeloppet för statlig 
assistansersättning 2021 enl. SFB 
 
Sammanfattning 
Schablonbeloppet för assistansersättning fastställs årligen av regeringen. 
Omsorgsnämnden tar sedan beslut om uppdelning på olika kostnadsposter. 

Regeringen fastställer varje år timbeloppet för statlig assistansersättning. 
Enligt budgetpropositionen 2021 blir beloppet 315,00 kr per timme dvs en 
höjning med 10,70 kr (3,5%). Förvaltningen föreslår att hela ökningen läggs 
på personal.  

Som jämförelse redovisas ersättningsnivån hos några av våra 
grannkommuner: 

Avesta 100% 
Borlänge 87,1% 
Falun har ej svarat ännu 
Ludvika 87,3% 
Mora 87,1% 
 
Ersättningen till externa utförare för brukare utan SFB-beslut föreslås 
oförändrat till 91,5%.  

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens och ekonomiavdelningens skrivelse 4 januari 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämndens beslutar enligt fördelning. 

Assistansersättningen fördelas enligt nedan för 2021:  

Personal  294,90 kr/tim.  
Omkostnader  3,60 ” 
Utbildning  2,50 ” 
Adm o arbetsledning  14,00 ” 
SUMMA  315,00 kr/tim. 
 

Forts. § 3 

 

 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
8(31) 

Sammanträdesdatum 
2021-01-27 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Forts. § 3 
 
Ersättning till extern utförare för brukare som inte har SFB-beslut fastställs 
till 91,5% av det, av regeringen, beslutade timbeloppet. Omräkning sker 
årligen. 
 

  

Utdrag till 
Ekonomiavdelningen 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 4 Dnr ON342-20   049 

Mål och budget 2021, information 
 
Sammanfattning 
Information, strategier om hur målen 2021 ska hanteras i verksamheten. 
Uppgifter, egenkontroller i verksamheterna, arbeta vidare med KRAM. 
 
Förvaltningsplan ska lämnas ut, en planering om hur förvaltningen ska 
arbeta med målen. Strategier hur målen ska nås, vad är obligatoriskt för alla, 
prioriterade projekt, strategier för målarbetet.  
 
En plan för äldre satsningen kommer att presenteras för 2021. 
Mål ska arbetas fram för 2022 och framåt, ska presenteras i KS i maj. 
Presenteras i ON i april. 
En risk och konsekvensanalys ska göras. 
 
Preliminära ramar arbetas fram för 2022. Förvaltningen kommer med förslag 
på besparingar i mars. 
 

Beslutsunderlag 
Förvaltningschef informerar vid sammanträdet 27 januari 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 5 Dnr ON006-21   049 

Personaltäthetsmätning LSS 
 
Sammanfattning 
Personaltäthet kontra budget vid verksamhet LSS. 

En modul för bemanningsplanering har köpts in för schemaöversyn, ett 
dynamiskt verktyg för att bäst använda personal inom omsorgsförvaltningen. 
Öppnar upp för alla verksamheter i förvaltningen. 

Bemanningsoptimering, modul för samplanering vid eventuellt behov av 
omfördelning av personal. 

Beslutsunderlag 
Ekonoms sammanställning av verksamhet och årsarbetare 4 januari 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av personaltäthet kontra budget vid 
verksamheten LSS. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 6 Dnr ON004-21   108 

Delgivning av skrivelse, FUB:s ordförande 
 
Sammanfattning 
Klagomål har inkommit till Hedemora kommun gällande att 
omsorgsförvaltningen nyligen har genomfört en omorganisation med utbyte 
av personal vid ett av kommunens serviceboenden. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från ordförande Hedemora – Säter lokalförening av FUB 10 
december 2020 
Omsorgsförvaltningens svar på skrivelse 8 januari 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av klagomål/ skrivelse från FUB:s ordförande 
och omsorgsförvaltningens svar på skrivelsen. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 7  

Information gällande anmälningar till IVO, LSS 
 
Sammanfattning 
Muntlig information vid sammanträdet av avdelningschef LSS gällande 
anmälningar som tidigare gjorts till IVO och utförda och planerade åtgärder. 
En anhörig lämnade in anmälningen gällande begränsning, det är åtgärdat. 
Diskussioner och information med all personal, LSS lagen, KRAM ska 
arbetas med i alla grupperna. Egenkontroller ska göras i verksamheterna. 
Visning av filmer i dessa frågor har påbörjats tills fysiska möten kan startas 
upp igen. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens avdelningschef LSS informerar vid sammanträdet 27 
januari 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 8  

Samlingsdokument taxor och avgifter 
 
Sammanfattning 
Information från förvaltningschef och avdelningschef individ- och 
familjeomsorg, tillämpningsregler för att synkronisera avgifter i hela 
förvaltningen.  
Taxor vid AME, Mini maxis insatser - där finns det inga taxor som styrs av 
index. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 27 januari 2021 

Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen uppdrar till 
omsorgsförvaltningen att sammanställa ett förvaltningsövergripande 
dokument. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 9 Dnr ON286-20   013 

Månadsstatistik, omsorgsförvaltningen 
 
Sammanfattning 
Månadsrapportering över omsorgsförvaltningen kostnader och verkställighet 
för perioden januari till december. 

Beslutsunderlag 
Månadsrapport kostnader januari - december 
Månadsrapport verkställighet januari - december  
Jämförelsetal försörjningsstöd december 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av månadsstatistiken. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 10 Dnr ON002-21   730 

Riktlinjer Beroende och missbruk 
 
Sammanfattning 
Riktlinje för handläggning av området beroende och missbruk, vuxenenheten 

Omsorgsnämnden fastställer riktlinjen och överlämnar därmed åt 
omsorgsförvaltningen att ansvara för skilda verksamhetsområden, uppgifter 
och arbetsformer. 
 
Riktlinjer ska säkerställa rättssäkerhet och likabehandling när det gäller 
utredning, bedömning och insatser som ska erbjudas. Riktlinjen ska fungera 
som en vägledning och ge stöd i det praktiska arbetet samt hjälp med att 
tolka lagstiftning i individuella behovsbedömningar. I takt med utveckling av 
rättspraxis, behöver beslut om stödinsatser regelbundet ses över. Även 
utveckling av nya insatser och behandlingsmetoder eller 
samhällsförändringar kan leda till ändrade krav på nämndens verksamhet. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens riktlinjer för beroende och missbruk, reviderad 15 
januari 2021 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 4 januari 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämndens antar riktlinjen för beroende och missbruk. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 11 Dnr ON144-20   700 

Återrapport, oanmält hembesök 
 
Sammanfattning 
Omsorgsnämnden i Hedemora beslutade 2020-09-02 att oanmälda hembesök 
skall planeras in under oktober till december för att kontrollera den aktuella 
situationen för de personer som uppbär försörjningsstöd. 
Avdelningschef individ- och familjeomsorgen deltar vid sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 29 december 2020 
 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden uppdrar till omsorgsförvaltningen att göra en rutin 
gällande planering för urval gällande vilka ärenden som ska ingå och hur 
arbetet med uppsökande hembesök ska verkställas, presenteras vid 
omsorgsnämndens sammanträde 23 mars 2021. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 12 Dnr ON149-19   706 

Avgifter boendestöd, socialpsykiatri 
 
Sammanfattning 
Fråga om avgift för boendestöd socialpsykiatri för hantering.  
Stöd och hjälp inom boendestöd och särskilt boende inom socialpsykiatri 
enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen (SoL) är idag avgiftsfria inom Hedemora 
kommun. Många kommuner har idag en avgift motsvarande den taxa som 
gäller för äldreomsorg i respektive kommun medan andra valt att inte ta 
någon avgift. 
Socialstyrelsen och SKR har inga rekommendationer kring avgifter för ovan 
nämnda bistånd (2019). 
Kommuner och Regioner ska behandla alla invånare lika, 
likställighetsprincipen, om det inte finns sakliga skäl för något annat. 

Omsorgsförvaltningen ser över nuvarande organisation för avgifter i 
boendestöd. 

Beslutsunderlag 
Tidigare beslut i omsorgsnämnden, avgift för boendestöd socialpsykiatri, 3 
juli 2019 
Tidigare tjänsteskrivelse med omvärldsbevakning, avgift för boendestöd 
socialpsykiatri, 13 maj 2019 
Tidigare tjänsteskrivelse med omvärldsbevakning, avgift för boendestöd 
socialpsykiatri, 12 september 2019 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar att avslå avgift för personer beviljade boendestöd 
socialpsykiatri. 

 
”Vi moderater reserverar oss mot beslutet att inte avgiftsbelägga insatser 
inom socialpsykiatrin enligt taxa för hjälp i hemmet. Det är viktigt att 
kommunen tillämpar likställighetsprincipen och behandlar sina innevånare 
lika. Enligt Socialtjänstlagen 8 kap 2 § får en kommun ta ut skäliga avgifter, 
enligt grunder som kommunen bestämmer, för stöd- och hjälpinsatser som 
inte är av behandlingskaraktär. Avgifterna får dock inte överstiga 
kommunens självkostnader.” 
 
Reservation från Britt-Inger Remning (M) Tamara Zuljevic (M)  

Forts. § 12 
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Forts. § 12 

Anna Eling (L) meddelar Jäv. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 13 Dnr ON323-19   012 

Förenklad handläggning, biståndsenheten 
 
Sammanfattning 
 
Enhetschef på Biståndsenheten på uppdrag av Omsorgsförvaltningens 
ledning inkom under oktober 2019 med en skrivelse angående hemtjänst till 
äldre personer utan föregående behovsprövning.  
Omsorgsnämnden beslutade 2019-10-30 att avstå från att införa förenklad 
handläggning under 2019 och gav omsorgsförvaltningen i uppdrag att 
återkomma under 2020 med en omvärldsanalys inför nytt ställningstagande. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsnämnden § 116, 30 oktober 2019 
Tidigare tjänsteskrivelse 1 oktober 2019 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 22 december 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämndens beslutar att inte införa förenklad handläggning vid 
biståndshandläggning undantaget beslut om trygghetslarm för personer 80 år 
och äldre. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
20(31) 

Sammanträdesdatum 
2021-01-27 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 14 Dnr ON394-20   049 

Ändringsansökan gällande Hedemoramodellen, 
information. 
 
Sammanfattning 
Hedemoramodellen står inför förändringar 2021. 

Projektet Hedemoramodellen avslutas i förtid, svårt att skriva in ett visst 
antal personer under Corona, där det ska vara fysiska möten och träffar. 
 
Hedemoramodellen fortsätter utanför projektet. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse, ändringsansökan till ESF, 23 december 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämndens har tagit del av informationen. 

 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 15 Dnr ON005-21   107 

Delgivning från KS gällande stiftelser 
 
Sammanfattning 
Hedemora kommun förvaltar i dagsläget 22 stiftelser till ett värde av 
2 506 684 kr. I många av stiftelsernas föreskrifter framgår att stiftelsen 
endast får ge utdelning från den avkastning de får. På grund av de senaste 
årens låga räntor har de flesta stiftelserna inte fått någon avkastning sedan 
2014 och därmed inte kunnat ge någon utdelning. 
I de fall en stiftelse inte uppfyller sitt syfte kan stiftelsens styrelse ansöka om 
att få ändra föreskrifterna (permutation) eller ansöka om att få förbruka 
stiftelsens kapital (upplösning). I beslutsunderlaget framgår en djupare 
beskrivning av vilka stiftelser som uppfyller kraven för respektive åtgärd. 
Kommunen har sedan tidigare godkännande att upplösa om upplösning 10 av  
de förvaltade stiftelserna. Ekonomichefen föreslår nu att ytterligare stiftelser 
ska upplösas och 1 permuteras för att bättre uppfylla sitt ändamål. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från ekonomichef 19 november 2020 
KS § 192 beslut 1 december 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämndens har tagit del av kommunstyrelsens utskick och 
redovisningen gällande stiftelser och donationsfonder, och ger 
omsorgsförvaltningen i uppdrag att informera aktuella enheter i 
förvaltningen om de stiftelser och fonder som finns. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
Kommunstyrelsen 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
22(31) 

Sammanträdesdatum 
2021-01-27 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 16 Dnr ON023-20   058 

Delgivning av skrivelse gällande konkurrensverket 
 
Sammanfattning 
Förvaltningsrätten ska ha yttrande, svar på föreläggandet, senast den 11 
januari 2021 gällande ansökan från konkurrensverket avseende 
upphandlingsskadeavgift. 
Konkurrensverket yrkar om att Hedemora kommun ska betala 230 000 
kronor i upphandlingsskadeavgift. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningsrättens föreläggande 13 januari 2021, konkurrensverkets 
ansökan 21 december 2020.  
Svar från upphandlingscenter gällande yttrande, 8 januari 2021 
Tjänsteskrivelse inskickad till förvaltningsrätten 12 januari 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämndens har tagit del av informationen gällande 
konkurrensverkets yrkande om upphandlingsskadeavgift. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
23(31) 

Sammanträdesdatum 
2021-01-27 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 17 Dnr ON509-20   023 

Delgivning Lex Sarah, särskilt boende 
 
Sammanfattning 
Delgivning av en lex Sarah anmälan avseende kränkning av en boende på 
Munkbohemmet. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens anmälan enligt Lex Sarah, 14 december 2020 
Omsorgsförvaltningens utredning gällande Lex Sarah, 22 december 2020 
Inspektionen för vård och omsorg, avslutar ärendet 11 januari 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av anmälan och utredning gällande Lex 
Sarah. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
24(31) 

Sammanträdesdatum 
2021-01-27 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 18 Dnr ON433-20   778 

Delgivning Lex Sarah, hemtjänst 
 
Sammanfattning 
Lex Sarah anmälan och utredning gällande en larm knapp som inte blev 
utbytt av personal i hemtjänst, extern larmcentral larmade om att de ej fick 
kontakt med larmet. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens anmälan enligt Lex Sarah, 6 november 2020 
Omsorgsförvaltningens utredning gällande Lex Sarah, 22 december 2020 
Inspektionen för vård och omsorg, avslutar ärendet 11 januari 2021. 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av anmälan och utredning gällande Lex 
Sarah. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
25(31) 

Sammanträdesdatum 
2021-01-27 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 19 Dnr ON033-19   049 

Val av ledamot till Maggie Anderssons ungdomsfond 
 
Sammanfattning 
Omsorgsnämnden ska för varje ny mandatperiod utse tre ledamöter och tre 
ersättare till styrelsen för Maggie Anderssons ungdomsfond.  
Två ledamöter och två ersättare ska utses från majoriteten och en ledamot 
och en ersättare ska utses från oppositionen. 

Tamara Zuljevic (M) har valt att kliva av uppdraget och val görs till ordinarie 
ledamot. Val görs på omsorgsnämndens sammanträde 27 januari 2021 

Beslutsunderlag 
Beslut i omsorgsnämnden § 146, 2 september 2020. 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden utser följande ledamöter 

1. Anette Granegärd (C) 

2. Staffan Nordström (V) 

3. Joakim Svedberg (KL) 

Omsorgsnämnden utser följande ersättare 

1. Inger Hjort (S) 

2. Torgny Karlsson (S) 

3. Torbjörn Dahlström (M) 

Samtliga val gäller fram till och med 2022-12-31 

  

Utdrag till 
Kommunstyrelsen 
Svenska Kyrkan, Hedemora församling 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 20 Dnr ON067-20   730 

Redovisning klagomål/ synpunkter  
 
Sammanfattning 
Omsorgsförvaltningen redovisar synpunkter och klagomål för perioden juli – 
december 2020. 
 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens redovisning 14 januari 2021 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 19 januari 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar godkänna redovisningen av inkomna synpunkter 
och klagomål. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
27(31) 

Sammanträdesdatum 
2021-01-27 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 21 Dnr ON410-19   006 

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

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens ärendeuppföljningslista 13 januari 2021 

Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden har gått igenom pågående ärendeuppföljning. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
28(31) 

Sammanträdesdatum 
2021-01-27 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 22  

Förvaltningschef informerar 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschef informerar vid omsorgsnämndens sammanträde 
Alla på särskilt boende är vaccinerade. 
Omsorgspersonal kommer att vaccineras, några pensionerade sjuksköterskor 
har kommit in och arbetar med vaccinationer.  
Snabbtester görs på personal. Ett test som visar positivt kompletteras med 
annat test.  
Förvaltningschef är stolt över det arbete som personal och enhetschefer gör. 
 
Hemtjänstbrukare som är skrivna på annan vårdcentral, kontakter är 
förmedlade i samarbetet mellan Avesta och Hedemora. 
Växelboende och anhörigvårdare vaccineras. 
 
Upphandling av verksamhetssystem pågår tillsammans med Säter och 
Avesta. 
Lex Sarah utbildning pågår, den är obligatorisk för all personal. 
Beslut efter tillsyn från IVO och arbetsmiljö i samband med smitta, 
riskbedömningar måste göras på alla brukare i hemtjänsten, 16 personal är 
utbildade för arbetsuppgiften. 
Ny lokalstrateg är anställd, hjälp med bland annat vård- och omsorgsboende, 
vad kommer att behövas, olika former av boende. 
En stöld har skett av läkemedel vid HSR enheten i januari, 9 personer har 
varit inne i läkemedelsskåpet under tidsperioden, polisanmälan är gjord, 
även anmälan till IVO. 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
29(31) 

Sammanträdesdatum 
2021-01-27 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 23  

Rapporter 
 
Sammanfattning 
Britt-Inger Remning (M) välfärdsrådet, samverkan med regionen, Ulf 
Hansson, ordförande är ordinarie och eventuell ersättare. Med till nästa 
omsorgsnämnd för val. 
 
Viveka Morelius (S), Rädda barnen har skickat ett brev till migrationsverket 
gällande avhysning av barn. Utskick till ledamöter i nämnden. 

Tamara Zuljevic (M) Alla som arbetar med asylsökande kommer att få delta 
i ett digitalt möte, lämna eventuella frågor till Tamara så tar Tamara dem 
vidare till mötet, redovisar mötet vid nästa sammanträde. 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av rapporter 
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§ 24  

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

A) Delegationslistor för december 2020, socialtjänst  
Skickas med i utskick per mejl, avidentifierade. 

B) Delegationslistor för december 2020 äldreomsorg och LSS 
Skickas med i utskick per mejl, avidentifierade. 

C) Delgivningar av förvaltningschef 
Tecknat tilläggsavtal till befintlig installation, av TimeCare Planering 
från och med 2020-11-30 Dnr ON001-21   050 
Tecknat avtal med DORO AB, fortsatt trygghetslarmsavtal, 2021-01-
01—2022-01-31 Dnr ON520-20   050 
Tecknat Hyresavtal för lokal Nilsesvägen 12, Hedemorabostäder, 
2021-01-01—2023-12-31 Dnr ON518-20   050 
Tecknat Avtal om gemensam socialjour, Borlänge kommun, 2021-
01-18 Dnr ON023-21   050 
Underavtal till samverkansavtal mellan Barnahus i Dalarna och länets 
kommuner, 2021-01-18 Dnr ON024-21   050 

D) Delgivningar av ordförandebeslut 
Köp av extern vårdplats vid Skönvik, biståndsenheten, 2021-01-08—
2021-02-28. Dnr ON020-21   737 
Köp av extern vårdplats vid Skönvik, biståndsenheten, 2021-01-04—
2021-02-01. Dnr ON019-21   737 
Köp av extern vårdplats vid Skönvik, biståndsenheten, 2021-01-18—
2021-02-05. Dnr ON018-21   737 
 

De handlingar som delges till sammanträden ska hålla i GDPR syfte 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av delgivningar av beslut fattade på 
delegation.  
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§ 25  

Delgivningar 
 
Sammanfattning 
Delgivningar av domar, finns att läsa av omsorgsnämndens ledamöter på 
nämndsekreterares kontor. 

Förvaltningsrätten i Falun, Dom 2020-12-14, mål nr 506–20, ansökan om 
tillfälligt utökad assistans, avslag. 
Kammarrätten i Sundsvall, beslut 2021-01-18, mål nr 3778–20, 
prövningstillstånd gällande tillfälligt utökad assistans, beviljas inte. 

Förvaltningsrätten i Falun, Dom 2020-12-29, mål nr 5469–20, Hedemora 
kommuns ansökan gällande beredning av vård enl. LVU, avslås. 

Förvaltningsrätten i Falun, Dom 2021-01-08, mål nr 5775–20, Avslag på 
särskilt boende från kommunen, beviljas av förvaltningsrätten. 
 

Utskickade 
Protokoll Hjälpmedelsnämndens AU 2021-01-14 
Region Dalarna, utskrivningsklara december Hedemora kommun 
Jämställdhetsmyndighetens utskick 2 december 2020 
Jämställdhetsmyndighetens utskick till chefer och politiker 
 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av utskickade delgivningar 
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