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§ 61  

Fastställande av dagordning 
 
Sammanfattning 
Genomgång av dagordning. 
Ett personärende tillkommer som ska vidare till IVO. 
Valärende av utökat verkställighetsutskott utgår. 
Valärende, val av 2:e vice ordförande utgår. 
Rapporter, ingen delgivning av rapport. 

 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden fastställer dagordningen 
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§ 62 Dnr ON374-20   040 

Ekonomisk rapport 
 
Sammanfattning 
Ekonomisk uppföljning, övergripande under perioden 2021-01-01—2021-
02-28.  
Nuläge, utfall LSS - överskjutande semesterdagar 0,9 miljoner. Underskott 
på personal 0,5 miljoner. 
Sä.bo och korttidsboende underskott 1 miljon kronor, pandemi. 
Underskottet för pandemi redovisas separat. 
Köp av externa platser, 260 tusen, ej budgeterat. 
Distributionen av mat har blivit mer kostsamt. 
Statsbidrag är sökta. 
Redovisning av momsbidraget Vinstragården, intäkten är inte bokförd rätt. 
IFO – minskade institutionskostnader, högre kostnader på familjehem genom 
fler egna familjehem, minskade externa familjehem.  
Lägre personalkostnader p.g.a. att inte alla tjänster är tillsatta.  
Vuxen – placeringar inom budget. Kraften – en ökning av budget i år. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk uppföljning 16 mars 2021 

Omsorgsnämndens förslag till beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av den ekonomiska uppföljningen för januari 
och februari 2021. Omsorgsnämnden uppdrar till omsorgsförvaltningen att 
fortsätta arbeta med underskotten. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 63 Dnr ON098-21   012 

Inriktningsbeslut gällande fastigheter 
 
Sammanfattning 
Den demografiska utvecklingen visar tydligt att antalet äldre ökar, där äldre 
över 80 år ökar mest. Detta innebär att behovet av fler boendeplatser i särskilt 
boende ökar. 
I dialog med Hedemorabostäder har möjligheterna till att skapa fler 
boendeplatser i redan befintliga lokaler undersökts. 
Genom att successivt bygga ut boendeplatser på befintliga särskilda boenden 
möter kommunen efterfrågan på fler platser på ett hållbart sätt och i takt med 
den förändrade demografin. 
I syfte om att möjliggöra till och nybyggnation för nya boendeplatser 
behöver nämnden besluta om denna inriktning, och att Hedemorabostäder får 
i uppgift att påbörja planeringen av arbetet tillsammans med 
omsorgsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 9 mars 2021 
Bilaga, Hedemorabostäder Flytt av gruppbostad 3 februari 2021 
Bilaga, Hedemorabostäder Kalkyl 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar att anta inriktningsbeslut för tillskapandet av flera 
boendeplatser i befintliga särskilda boenden och att teckna hyresavtal för att 
flytta gruppboendet Rosen till förslagsvis Yrkesvägen 30. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
Hedemorabostäder 
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§ 64  

Budget 2022 
 
Sammanfattning 
Diskussionspunkt gällande budget, muntlig information. 
Budget 2022 är fortfarande ett arbetsmaterial. 
Förslag ska presenteras i maj till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information av förvaltningschef, budget 2022. 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av information gällande budget 2022 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 65 Dnr ON286-20   013 

Månadsstatistik 
 
Sammanfattning 
Månadsrapportering över omsorgsförvaltningen kostnader och verkställighet 
för perioden februari 2021. 
Utöka mallen med antalet ansökningar till särskilt boende, ej verkställda 
boendeplatser. 

Beslutsunderlag 
Månadsrapport kostnader februari 2021 
Månadsrapport verkställighet februari 2021  
Jämförelsetal försörjningsstöd februari 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av månadsstatistiken. Ett tillägg görs om att 
få redovisat antalet ansökningar till särskilt boende som ej blivit erbjudna 
boende. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 67  

Tema Samverkan AME och försörjningsstöd 
 
Sammanfattning 
Anna Frisk Gustafsson, avdelningschef, informerar om verksamheterna. 
Åtgärdsanställningar, insatser, ansökan om ett projekt för att arbeta med 
segregationsfrågor, med bovärdar, trappstädning. 
Samverkan med arbetsförmedlingen gällande de som inte har tillgång till 
försörjningsstöd.  
AME behöver minska deltagare i åtgärdsanställningar 
Ungdomar, missbruk – ärenden är överflyttade till beroendeenheten 
vuxenenheten. 
Avslutade placeringar för yngre personer med demens, ökning på 
försörjningsstöd, minskade kostnader på placeringskostnader. 

Beslutsunderlag 
Rapport samverkan 15 mars 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen gällande tema – samverkan. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 68 Dnr ON415-20   700 

Beslutstexter och hänvisning till rätt delegat 
 
Sammanfattning 
Vuxenenheten delger rutin för beslutsformuleringar 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens vuxenenhets skrivelse 23 februari 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av vuxenenhetens information gällande rutin 
för beslutsformuleringar. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 69 Dnr ON099-21   003 

Internkontroll, egenkontroll rättssäker dokumentation, 
vuxenenheten 
 
Sammanfattning 
Vuxenenheten har inom ramen för nämndens internkontrollplan för år 2021 
redovisat resultatet av egenkontrollen som utförts i form av stickprovskontroller. 
Egenkontrollen har genomförts utifrån granskningsmallar för respektive 
område.  
Urvalet har slumpvis gjort av systemadministratör. Samtliga egenkontroller har 
utförts under mars 2021. 
 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens vuxenenhets redovisning 9 mars 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna genomförd egenkontroll avseende 
vuxenenheten enligt omsorgsnämndens internkontrollplan och att 
förvaltningen åtgärdar de brister som upptäckts. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 70 Dnr ON144-20   700 

Rutin för oanmälda hembesök, försörjningsstöd 
 
Sammanfattning 
Omsorgsnämnden beslutade och gav socialtjänsten i uppdrag 2020-09-02 att 
se över en rutin kring oanmälda hembesök för att göra kontroller av den 
aktuella situationen för de personer som uppbär försörjningsstöd.  

Omsorgsförvaltningen fick också i uppdrag att se över möjligheterna att 
begära in en mer preciserad planritning alternativ beskrivning av lägenheter 
där det kan anses relevant 

Beslutsunderlag 
Rutin för oanmälda hembesök 24 mars 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av rutin för oanmälda hembesök. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 71 Dnr ON105-21   730 

Riktlinjer SoL biståndsenheten 
 
Sammanfattning 
Riktlinje för handläggning av området biståndsbedömning SoL  
Omsorgsnämnden fastställer riktlinjen och överlämnar därmed  
åt omsorgsförvaltningen att ansvara för skilda verksamhetsområden,  
uppgifter och arbetsformer.  
 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens riktlinjer för SoL 17 mars 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar godkänna biståndsenheten riktlinjer SoL. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 72 Dnr ON088-21   139 

Motion, införa integrationsplikt för nyanlända och 
asylsökande i Hedemora kommun 
 
Sammanfattning 
Följande motion av Marit Andersson (SD) anmäldes som inkommen vid 
kommunfullmäktige den 28 januari 2020:  
”Sedan en tid tillbaka finns i Sverige en lag som tvingar kommunerna att ta 
emot nyanlända. Efter två år övergår kostnaderna för dessa individer till 
kommunen.  
Det är därför både önskvärt och rimligt att man på kommunnivå agerar för att 
skapa incitament för den enskilde att så snabbt som möjligt integrera sig i 
samhället i tillräcklig omfattning för att kunna skaffa sig en egen försörjning. 
Ett led i detta är naturligtvis att så fort som möjligt lära sig språket, men också 
att man känner till vilka lagar och regler, seder och bruk som tillämpas i sitt nya 
hemland.  
Sverigedemokraterna föreslår därför att man villkorar utbetalning av 
försörjningsstöd mot att nyanlända inte bara deltar, utan faktiskt också gör 
framsteg i språkutbildning och samhällsorientering. Om man genom ovilja eller 
ointresse att integrera sig i sitt nya hemland och sin nya hemkommun antingen 
inte deltar i sådan undervisning som nämnts ovan, eller på grund av ovilja eller 
ointresse inte tillskansar sig adekvata kunskaper i de aktuella ämnena ska 
försörjningsstöd kunna dras in med stöd av SoL 4kap §4 och §5.  
Sverigedemokraterna yrkar:  
Att: Utbildning i svenska för invandrare görs obligatorisk.  
Att: Utbildning i samhällskunskap gällande det svenska samhället görs 
obligatorisk.  
Att: Lämpliga krav på resultat i utbildningar enligt första och andra att-satsen 
införs  
Att: Den som inte deltar, eller inte uppnår godkända resultat i sådan utbildning 
som förstås i första och andra att-satsen ska få sitt försörjningsstöd indraget.  
Att: Uppdra till lämplig nämnd att ta fram riktlinjer i överrensstämmelse med 
motionens intention.” 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen protokoll § 188 1 december 2020 med motion från 
Sverigedemokraterna 
Bildningsnämndens protokoll § 148 2 november 2020 med tjänsteskrivelse 
från bildningsförvaltningen 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 10 mars 2021 

Forts § 72 
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Forts § 72 
 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott ger omsorgsförvaltningen i 
uppdrag att utreda frågeställningarna i motionen från Marit Andersson (SD) 
och presentera i omsorgsnämnden 24 mars 2021. 

 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta att motionen är 
besvarad. 

  

Utdrag till 
Kommunstyrelsen 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 73 Dnr ON073-21   046 

Ansökan från Mina Brickmans fond, Vinstragården 
 
Sammanfattning 
Enhetschef vid särskilt boende Vinstragården ansöker om medel ur Mina 
Brickmans fond för inköp av digital terapikatt. 
 

Beslutsunderlag 
Ansökan från särskilt boende Vinstragården 8 februari 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar bevilja särskilt boende Vinstragården 5 400 
kronor till inköp av 2 terapikatter. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 
Vinstragården 
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§ 74 Dnr ON072-21   046 

Ansökan från Mina Brickmans fond, Norden 
 
Sammanfattning 
Enhetschef vid Nordens demensboende ansöker om medel ur fonden för att 
kunna köpa en paviljong/pergola till de boende på Norden, för att kunna vara 
ute och i pandemitider kunna ha säkra möten både tillsammans med andra 
medboende men också med de boendes anhöriga. 

Beslutsunderlag 
Ansökan från särskilt boende Norden 15 februari 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar bevilja Nordens demensboende 10 000 kr för att 
kunna köpa in en paviljong till sommaren 2021. 
  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 
Norden 
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§ 75 Dnr ON089-21   046 

Ansökan från Mina Brickmans fond, Granen 
 
Sammanfattning 
Enhetschef vid särskilt boende Granen har lämnat en ansökan om att få ta del 
av medel ur Mina Brickmans fond till material för aktivering. 

Beslutsunderlag 
Ansökan från särskilt boende Granen 26 februari 2021 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott ger enhetschef på Granen i 
uppdrag att lämna en relevant information till omsorgsnämnden vad 
pengarna ska användas till. 

Omsorgsnämndens förslag till beslut  
Omsorgsnämnden beslutar återremitterar ansökan från särskilt boende 
Granen 8 000 kronor för inköp av material till aktivering enligt specificering, 
Granen får återkomma med ny ansökan. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 
Granen 
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§ 76  

Information om kvalitetsarbete på särskilt boende, 
äldreomsorg 
 
Sammanfattning 
 
Avdelningschef för äldreomsorgen informerar om pågående kvalitetsarbete 
på särskilt boende.  
Anledningen till kvalitetsarbetet är att brister i basal omvårdnad leder till en 
Hälso- och sjukvårdsinsatser.  

De åtgärder som planeras är att en person med utbildningsansvar i 
förvaltningen projektanställs, ”gruppledare” projektanställs på några av 
enheterna, utveckling av egenkontroller, digital inkontinensmätning, en 
sensor som mäter mängd över dygn i syfte att rätt inkontinensskydd 
ordineras, baspersonalen utbildas i att göra grundläggande mätningar av tex 
blodtryck och puls innan kontakt tas med sjuksköterskan.  
Projektbeskrivning presenteras för nämnd. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 24 mars 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av information om kvalitetsarbete på särskilt 
boende, förvaltningen får återkomma med en projektbeskrivning till 
omsorgsnämndens sammanträde 26 maj 2021. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 77 Dnr ON100-21   012 

Omsorgsnämndens Kvalitetsberättelse 
 
Sammanfattning 
Omsorgsnämnden ansvarar för att verksamheterna bedrivs med kvalitet enligt 
bestämmelserna i SOSFS 2011:9.  
 
Redovisning av kvalitetsarbetet och vilka förbättringsområden som finns. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 14 mars 2021 
Kvalitetsberättelse 17 mars 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden godkänner kvalitetsberättelsen för 2020. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
23(31) 

Sammanträdesdatum 
2021-03-24 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 78 Dnr ON104-21   730 

Patientsäkerhetsberättelse 
 
Sammanfattning 
Enligt Patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren årligen upprätta en 
patientsäkerhetsberättelse.  
Patientsäkerhetsberättelsen bör utformas så den kan ingå i vårdgivarens 
ledningssystem för patientsäkerhet. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 14 mars 2021 
Patientsäkerhetsberättelse 2020, 12 mars 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar anta patientsäkerhetsberättelsen för 2020. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
24(31) 

Sammanträdesdatum 
2021-03-24 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 79 Dnr ON086-21   012 

Tjänster till medborgare gällande inköp, apoteksärende 
likvärdig med Röda korsets hjälptjänst 
 
Sammanfattning 
Röda Korset ansöker om bidrag på 200 tkr för fortsatt verksamhet med 
leverans av mat m.m. till personer med särskilda behov i kommunen för 
perioden 2021-03-01—2021-06-30. 
 
Kommunstyrelsens Arbetsutskotts beslut: 
Arbetsutskottet uppdrar till omsorgsförvaltningen återkomma till 
kommunstyrelsens arbetsutskott med information om vad 
omsorgsförvaltningen kan erbjuda för tjänster till medborgare, likvärdig med 
Röda Korsets hjälptjänst. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 16 februari 2021 
Ansökan om bidrag från Röda Korset 5 februari 2021 
Ansökan om bidrag från Röda Korset 16 september 2020 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 15 mars 2021 

Omsorgsnämndens förslag till beslut  
Omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att se 
över möjligheten att använda Mini Maxis befintliga ”Fixartjänst” som skulle 
kunna utvecklas till att utföra liknande sysslor som handling till medborgare 
som idag utförs av Röda Korset. 
Uppgiften skulle innebära en ökad kostnad för drivmedel samt att ett fordon för 
att utföra uppgiften behövs. 
 
Staffan Nordström (V) utgår på grund av Jäv. 
Tamara Zuljevic (M) utgår på grund av Jäv. 
  

Utdrag till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Omsorgsförvaltningen 
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Sida 
25(31) 
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§ 80  

Information gällande introduktion av vikarier 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschef informerar om introduktion till vikarier. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 24 mars 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
26(31) 

Sammanträdesdatum 
2021-03-24 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 81 Dnr ON106-21   705 

Uppfyllelse av verkställighet av KS och KF beslut 
 
Sammanfattning 
Uppfyllelse av verkställighet i ärenden som inkommit från 
Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 3 mars 2021 
Bilaga, redovisning av ärenden/uppdrag 11 mars 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta att 
omsorgsnämnden har uppfyllelse av verkställighet i ärenden gällande 2020. 

  

Utdrag till 
Kommunstyrelsen 
Omsorgsförvaltningen 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
27(31) 

Sammanträdesdatum 
2021-03-24 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 82 Dnr ON410-19   006 

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

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens ärendeuppföljningslista 24 februari 2021 

Omsorgsnämndens förslag till beslut 
Omsorgsnämnden har gått igenom pågående ärendeuppföljning 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
28(31) 

Sammanträdesdatum 
2021-03-24 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 83  

Förvaltningschef informerar 
 
Sammanfattning 
Covid läge – besök på särskilt boende, det generella besöksförbudet är 
borttaget. Besök ska ske försiktigt och på anvisat område. 
Eventuellt erbjuda snabbtest till anhöriga i samband med besök för att 
undvika att smitta sprids. 
Lugnt läge, få smittade i personalgrupperna, snabbtester tas innan arbetspass. 
Astra Senecas vaccinationer, avvaktas fortsatt med vaccinationer, eventuellt 
svar på torsdag. 
Alla utlysta statsbidrag söks, redovisas fortlöpande till nämnd. 

Enhetschef på Granen har sagt upp sig, annons är ute. 

Övergripande, utbildning gällande medbestämmande lagen (MBL) till 
enhetschefer och arbetsplatsombud. 

Översyn av tobakspolicyn pågår. 

Tjädernhuset, renovering håller tidsplan. Omsorgsförvaltningens 
ledningsgrupp ska flytta in där. 

HME undersökning är ute just nu. Förhoppning att många svarar. 

Hotbild mot socialsekreterare i samband med omhändertagande. 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
29(31) 

Sammanträdesdatum 
2021-03-24 
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§ 84  

Rapporter 
 
Sammanfattning 
Inga rapporter 
 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har inga rapporter att delge. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 85  

Delgivningar, beslut fattade på delegation 
 
Sammanfattning 
Beslut fattade på delegation från omsorgsnämnden delges till sammanträdet 

 
A) Delegationslistor för februari 2021, socialtjänst  
     Skickas med i utskick per mejl, avidentifierade.  

B) Delegationslistor för februari 2021 äldreomsorg och LSS 
Skickas med i utskick per mejl, avidentifierade.  

C) Delgivningar av förvaltningschef 
Avtal gällande bemanningstjänster för tillfällig inhyrning av 
socialsekreterare Dnr ON027-21 
Avtal, tilldelningsbeslut, avrop 1, sjuksköterska Dnr ON146-20 
Avtal, tilldelningsbeslut, avrop 2, sjuksköterska Dnr ON146-20 
Avtal, köp av korttidsplats Omvårdnad Skönvik AB, Dnr ON067-21 
Avtal, köp av korttidsplats Omvårdnad Skönvik AB, Dnr ON068-21 
Avtal tillägg PhoniroCare Dnr ON008-19 

D) Delgivningar av ordförandebeslut 
Ersättning för förlorad arbetsinkomst, ONMU § 56 
Omedelbart omhändertagande, ONMU § 57 
Placeringsbeslut, ONMU § 58 
Omplacering, ONMU § 59 
Ersättning för förlorad arbetsinkomst, ONMU § 60 
Placeringsbeslut, ONMU § 61 
Placeringsbeslut, ONMU § 63 
Placeringsbeslut, ONMU § 66 
Placeringsbeslut, ONMU § 6 
Köp av korttidsplats Omvårdnad Skönvik AB, Dnr ON067-21 
Köp av korttidsplats Omvårdnad Skönvik AB, Dnr ON068-21 
Yttrande över underrättelse till IVO, Dnr ON113-20 

De handlingar som delges till sammanträdet ska hålla i GDPR syfte 
 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av delgivningar, beslut fattade på delegation 
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§ 86  

Delgivningar 
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningsrätten i Karlstad, 2021-02-23, mål nr 5768–20, överflyttning av 
ärende från Oskarshamn till Hedemora, avslås. 
 

Utskickade 

Befrielse från uppdrag, val av ny ersättare KF § 32 
Befrielse från uppdrag som ledamot och ordförande i ON, val av ny ledamot 
och ordförande KF § 33 
Befrielse från uppdrag som ersättare i ON, KF § 39 
KF § 29 Val av vice ordförande till omsorgsnämnd. 
KF § 24 Revidering av avtal för hjälpmedelsnämnden. 
Protokoll 2021-02-18 Språktolknämnden 
Ärenden från Välfärdsrådet i vår. 
Sökta statsbidrag 2021 
Kontaktuppgifter till Migrationsverket 
Nyhetsbrev Orka och Funka, mars 2021 
Utskrivningsklara februari 2021 
Verksamhetsberättelse 2020 Familjerådgivningen 
Familjerådgivningsstatistik och medelväntetid 
Socialstyrelsen kommunstatistik Avesta Jan-Feb 2021 
Socialstyrelsen kommunstatistik Borlänge Jan-Feb 2021 
Socialstyrelsen kommunstatistik Hedemora Jan-Feb 2021 
Socialstyrelsen kommunstatistik Ludvika Jan-Feb 2021 
Socialstyrelsen kommunstatistik Smedjebacken Jan-Feb 2021 
Socialstyrelsen kommunstatistik Säter Jan-Feb 2021 
 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av delgivningar 
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