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§ 116  

Fastställande av dagordning 
 
Sammanfattning 
Presentation av ledamöter. 
Genomgång av dagordning, med tillagda tider för besök. 

 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden fastställer dagordningen. 
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§ 117 Dnr ON374-20   040 

Ekonomi, prognos 1 
 
Sammanfattning 
Omsorgsförvaltningens ekonomer Eva Back och Anette Eriksson presenterar 
prognos 1 för 2021. Resultat just nu, budgetavvikelse överskott 6,1 miljoner. 
Förväntat resultat, vid årsbudget – 4,5 miljoner. 
 
Budget 2022, tidplan för sammanträden i oktober skickas ut. 

Beslutsunderlag 
Muntlig presentation vid sammanträdet 26 maj 2021 
Skrivelse, omsorgsförvaltningens ekonomi, januari – april 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av prognos 1 i den ekonomiska redovisningen 
och ser med stor oro på resultatet och uppdrar till förvaltningen att arbeta för 
en budget i balans. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 118 Dnr ON286-20   013 

Månadsstatistik 
 
Sammanfattning 
Månadsrapportering över omsorgsförvaltningen kostnader gällande 
myndighetsutövning och verkställighet för perioden april 2021. 
 

Beslutsunderlag 
Månadsrapport kostnader april 2021 
Månadsrapport verkställighet april 2021  
Jämförelsetal försörjningsstöd april 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av månadsstatistiken för april 2021. 

 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 119 Dnr ON142-21   049 

Redovisning av statsbidrag 2021 
 
Sammanfattning 
Redovisning av statsbidrag 2021 och åtgärder. 
 

Beslutsunderlag 
Statsbidrag sökta 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av redovisning av statsbidrag med åtgärder 
2021. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 120 Dnr ON195-21   730 

Riktlinjer Socialpsykiatri 
 
Sammanfattning 
Riktlinjen syftar till att utgöra en ram för handläggning och utförande av 
insatser inom socialpsykiatrin. 
 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens riktlinjer socialpsykiatri 6 maj 2021 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 6 maj 2021 

 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar att anta riktlinjer socialpsykiatri. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 121 Dnr ON134-21   701 

Länsövergripande överenskommelse HVB 
 
Sammanfattning 
Syftet med den länsövergripande överenskommelsen är att tydliggöra ansvar för 
kommunen och region gällande enskilda personer som omsorgsnämnden 
(socialnämnden) beslutar placera på hem för vård eller boende (HVB) och där 
den enskilde har behov av sociala och hälso- och sjukvårdsinsatser 
 

Beslutsunderlag 
Region Dalarna, Länsövergripande överenskommelse om ansvarsfördelning 
när kommunen beslutar om placering på hem för vård eller boende (HVB) 
Minnesanteckningar Välfärdsrådet 25 mars 2021 
Missiv Välfärdsrådet, länsövergripande överenskommelse 1 april 2021 
Underlag för rekommendation 16 mars 2021 

Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 3 maj 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar godkänna den länsövergripande 
överenskommelsen om ansvarsfördelning vid placering på hem för vård eller 
boende (HVB), att beslutet gäller under förutsättning att samtliga ingående 
parter fattar likalydande beslut. 

 
  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
Region Dalarna 
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§ 122 Dnr ON133-21   701 

Länsövergripande överenskommelse, missbruk och 
beroende 
 
Sammanfattning 
Kommuner och regioner har en lagstadgad skyldighet att ingå samarbete 
ifråga om personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra 
beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om 
pengar (5 kap. 9 a § SoL och 16 kap. 3 § HSL). 
En revidering har skett av överenskommelsen och ersätter tidigare 
överenskommelse från 2016. De största förändringarna är att 
överenskommelsen omfattar barn och unga samt spelberoende/spelproblem 
(spel om pengar). Vidare har det tidigare regionala vårdprogrammet utgått 
och istället hänvisas till det nya nationella vård- och insatsprogrammet (VIP) 
för missbruk och beroende. En förändring avseende avtalstiden har införts 
till en period om tre (3) år. Överenskommelsen föreslås träda i kraft 1 juli 
2021. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 1 maj 2021 
Välfärdsrådets beslut om rekommenderad ÖK 22 april 2021 
Missiv, Välfärdsrådet, reviderad länsövergripande ÖK 27 april 2021 
Bilaga 1, Välfärdsrådet, underlag för rekommendation 
Bilaga 2, Region Dalarna, Länsövergripande överenskommelse för 
samverkan. 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar att anta reviderad länsövergripande 
överenskommelse om samverkan rörande personer som missbrukar; alkohol, 
narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel 
eller spel om pengar, att beslutet gäller under förutsättning att samtliga 
ingående parter fattar likalydande beslut. 

  
Utdrag till 

Omsorgsförvaltningen 
Region Dalarna 
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§ 123  

Information om Kraftens verksamhet 
 
Sammanfattning 
Per Westlund informerar om Kraftens verksamhet. 
Mirjam, Anna och Pia – AT, Avesta presenterar sig. 
Social arbetsinriktad rehabilitering, lösningsfokuserad metodik – alla sitter 
på sin egen lösning. Vad vill du uppnå.  
Arbetar på uppdrag av Södra Dalarnas samordningsförbund.  
Riktad samverkan, är individbundet, resultat uppgår till mellan 56 – 70 %. 
Gruppverksamhet, träffpunkter – måndagar i Sveaparken. Skogsgrupp på 
tisdagar, onsdagar teamträffar, torsdag - grupp över nätet – 
introduktionsgrupp, fredag skogsgrupp.  
Kraften har ca 45 deltagare.  
Enskilda personer, hemmasittare, kan söka sig till Kraften. 

Beslutsunderlag 
Information vid sammanträdet 26 maj 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden tackar för informationen från Per Westlund om Kraftens 
verksamhet. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
13(30) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-26 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 124 Dnr ON140-21   012 

Feriearbete 
 
Sammanfattning 
Omsorgsförvaltningen har under 2021 en budget för feriearbetare som 
uppgår till 774,6 tkr. Budgeten är densamma som föregående år. 
I år har förvaltningen erhållit information om ett bidrag a 293 tkr via 
arbetsförmedlingen vilket ändrat förutsättningarna för hur många platser 
kommunen kan erbjuda. 
Sommaren 2021 erbjuder arbetsmarknadsenheten 85 platser för feriearbetare 
fördelat på fyra handledare. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 17 maj 2021 

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

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 125 Dnr ON189-21   012 

Ungdomsjobb 
 
Sammanfattning 
Överenskommelse och utbetalningar för ungdomsjobb 2021. 
Arbetsförmedlingen får använda högst det belopp som framgår av bilaga -
A2, fördelning av medel för statligt finansierade kommunala ungdomsjobb 
2021, Hedemora kommun 325 682 kr. 
Målgruppen är de ungdomar, oberoende av ålder och födelseår, som under 
2020 har avslutat, eller under innevarande år kommer att avsluta, sin 
gymnasieutbildning och ungdomar som är föremål för insatser inom ramen 
för det kommunala aktivitetsansvaret 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 26 maj 2021 
Arbetsförmedlingen, överenskommelse och utbetalningsunderlag för 
ungdomsjobb 2021, 28 april 2021. 
Bilaga A2, överenskommelse och utbetalningsunderlag, fördelning av medel 
11 mars 2021. 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 126 Dnr ON141-21   701 

Yrkesresan 
 
Sammanfattning 
Yrkesresan är ett nationellt koncept för introduktion och 
kompetensutveckling som syftar till att ge kvalitet i varje möte mellan 
socialtjänstens medarbetare och invånare. Målet är att kommuner ska få 
ytterligare kunskap, kraft och kompetens att utveckla socialtjänsten. 
Yrkesresan bygger på ett kvalitetssäkrat innehåll från relevanta myndigheter 
som paketeras på ett pedagogiskt sätt i en digital lärplattform där bästa 
tillgängliga kunskap finns samlad. Konceptet innehåller både digitalt lärande 
och fysiska kursdagar som anordnas regionalt.  
Yrkesresan utgår från tre faser i yrkeslivet: ny, van och erfaren. För varje fas 
finns kunskapsmål att uppnå. Konceptet innehåller även stöd för arbetsledare 
och chefer i deras roll. 
I Dalarna har samtliga kommuner anslutit sig till Yrkesresan och tecknat ett 
sjuårigt avtal med SKR. 

Beslutsunderlag 
Region Dalarna 16 mars 2021 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 19 maj 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden ställer sig bakom finansiering för 2021 och 2022 och 
emotser utvärdering av Yrkesresan inför 2023. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 127 Dnr ON213-21   012 

Projektplan för kvalitetsarbete, särskilt boende 
 
Sammanfattning 
Avdelningschef äldreomsorgen presenterar projektplan för kvalitetsarbete, 
särskilt boende. 
En planering pågår för fortsatt arbete, arbetstid diskuteras, initialt är arbetet 
förlagt till måndag – fredag.  
En ren kvalitetsökning, det är kvalitetsfrågor som ska förstärkas. 
Diskussioner om upplägg, det är inte fråga om personalförstärkning. 
Delrapport i januari 2022. 

Beslutsunderlag 
Muntlig presentation vid sammanträdet 26 maj 2021 
Projektplan, kvalitetsarbete särskilt boende 19 maj 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av projektplan för kvalitetsarbete, särskilt 
boende. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 128 Dnr ON142-21   049 

Uppföljning Äldresatsning 
 
Sammanfattning 
Statsbidrag inkommit, gällande att säkerställa en god vård och omsorg av 
äldre personer, med 7,7 miljoner för 2021.  
Inga permanenta verksamhetsförändringar, endast tillfälliga förändringar. 

Demenssköterska - symtomskatta dementa. Utökning 50% på 
anhörigstödjare, 3 undersköterskor är budgeterade.  
Utökade pengar för introduktion, utökning 2 växelvårdplatser, personal i 
hemtjänst – demensteamet görs om, fortsatt arbete med KRAM i 
hemtjänsten. 
Genomgång av vad som ingår i introduktion till vikarier. 

Prioriterat område, kvalitetsarbete på särskilda boendena. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 26 maj 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av presentation av förvaltningens 
äldresatsning. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 129 Dnr ON212-21   012 

Rapport om pågående kvalitetsarbete HSR 
 
Sammanfattning 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), enhetschef HSR och 
verksamhetsutvecklare omsorgsförvaltningen, rapporterar om pågående 
kvalitetsarbete inom enhet hälso- och sjukvård och rehabilitering, (HSR). 
Madeleine Lindeberg kommer in som enhetschef HSR under Emilies arbete i 
projektet. 
En granskning ska göras i september av läkemedelsförråd. 
Avvikelser, måste arbetas vidare med. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 26 maj 2021 
Powerpoint, rapport gällande pågående kvalitetsarbete inom HSR, Maj 2021  

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av kvalitetsarbete HSR. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 130  

Tema barn- och ungdomsenheten 
 
Sammanfattning 
Barn- och ungdomsenheten presenterar verksamheten. 
Personal, två förste socialsekreterare, 11 socialsekreterare- 2 personer arbetar 
i mottagning 8 arbetar med utredningar en tjänst för asylärende är vakant. 
familjehemssekreterare 2, familjerätt 50 % tre familjebehandlare 2 
fältassistenter. 
Framtid – ska säkerställa en rättssäker myndighet, arbeta med nya lagen 
gällande barnkonventionen, Signs of Safety utbildningar, handläggning, 
rekryteringar av fler familjehem. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 26 maj 2021 
Bildspel visas under sammanträdet. 

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

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 131 Dnr ON099-21   003 

Rapport egenkontroll, vuxenenheten 
 
Sammanfattning 
Inom ramen för nämndens internkontrollplan för år 2021 redovisas 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 maj 2021. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens vuxenenhets rapport av egenkontroll, april 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av vuxenenhetens egenkontroll, april 2021 
och förutsätter att åtgärder görs i det som upptäckts. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 132 Dnr ON203-21   709 

HME undersökning omsorgsförvaltningen 
 
Sammanfattning 
Presentation av omsorgsförvaltningens resultat av HME undersökningen, 
presenteras avdelningsvis. 
Resultatet av årets HME-undersökning visar på förbättringar i alla delar 
rörande styrning, ledning och motivation.  

Även antalet svarande ökade jämfört med förra året. I år svarade 72 % av 
förvaltningens medarbetare. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, resultat hållbart 
medarbetarengagemang 2021 
Medarbetarundersökning 2021, äldreomsorg 
Medarbetarundersökning 2021, sysselsättning och funktionsnedsättning 
Medarbetarundersökning 2021, myndighet och service 
Medarbetarundersökning 2021, omsorgsförvaltningen 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av omsorgsförvaltningens resultat av HME 
undersökningen och tackar för informationen och ser med glädje på 
resultatet. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
22(30) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-26 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 133 Dnr ON208-21   709 

Sjukfrånvaro kvartal 1 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har beslutat att, inom ramen för mål och budgetarbetet, 
fokusera på att minska sjukfrånvaron och öka frisknärvaron i förvaltningens 
alla verksamheter. 
De aktiviteter som görs är att enhetscheferna ska analysera månadsutfall av 
medarbetarnas sjukfrånvaro. Ett så kallat omtankesamtal, där enhetschef 
ringer sjukanmäld medarbetare dag två är ytterligare en aktivitet. Vidare ska 
enhetscheferna fortsättningsvis arbeta med rehabiliterande åtgärder. 

En förlängning görs för kostnader gällande sjukfrånvaro även för 
karensdagen. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 18 maj 2021 
Omsorgsförvaltningens sjukfrånvaro 2019, 2020, 2021 kvartal 1. 

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

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
23(30) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-26 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 134 Dnr ON326-19   003 

Reviderat reglemente, delgivning omsorgsnämnden 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har tagit beslut om nytt reglemente för 
omsorgsnämnden och dess utskott den 27 april. 
Reglementet delges för kännedom. 
 

Beslutsunderlag 
Omsorgsnämndens reglemente 27 april 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av omsorgsnämndens reviderade reglemente 
beslutat av kommunfullmäktige den 27 april. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
24(30) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-26 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 135 Dnr ON023-20   058 

Förvaltningsrätten, för kännedom 
 
Sammanfattning 
Hedemora kommun ska betala en upphandlingsskadeavgift om 230 000 kr 
till Konkurrensverket.  
Konkurrensverket uppger att Hedemora kommun den 29 december 2019 har 
ingått ett avtal med Bonliva AB (Bonliva) om socionomtjänster utan 
föregående annonsering enligt 10 kap.1 § lagen (2016:1145) om offentlig 
upphandling, förkortad LOU. Enligt 
Konkurrensverket saknas förutsättningar för att ingå avtal utan sådan 
annonsering och avtalet utgör därmed en otillåten direktupphandling. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningsrätten i Falun 17 maj 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av förvaltningsrättens dom i fråga om 
upphandlingsskadeavgift till konkurrensverket. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
25(30) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-26 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 136 Dnr ON410-19   006 

Ärendeuppföljningslista 
 
Sammanfattning 
Omsorgsnämnden går igenom pågående uppdrag som politiken gett 
omsorgsförvaltningen 
 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens ärendeuppföljningslista 28 april 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har gått igenom ärendeuppföljningslistan. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
26(30) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-26 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 137 Dnr ON105-21   730 

Revidering av riktlinjer SoL, biståndsenheten 
 
Sammanfattning 
Riktlinjen för handläggning av området biståndsbedömning SoL antogs av 
omsorgsnämnden 2021-04-28. I riktlinjen anges att boendestöd är en insats 
som främst beviljas personer upp till 60 år. 

 I riktlinjer för handläggning av området socialpsykiatri föreslås insatsen 
boendestöd beviljas fram till 65 års ålder 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 18 maj 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar att anta reviderad riktlinje för handläggning av 
området biståndsbedömning SoL gällande åldersgräns. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
27(30) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-26 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 138  

Förvaltningschef informerar 
 
Sammanfattning 
- Covid, läget är bättre. Få sjukskrivna, några personal hemma för 
rehabilitering efter sjukdom.  
Hög vaccinationstäckning bland personal i förvaltningen och även de boende 
på särskilt boende. 

-TimeCare Schemaläggning, ingen korrekt upphandling har gjorts. Systemet 
har köpts in och moduler har köpts in. Förknippat med lönesystemet. 
Två alternativ - Gemensam upphandling 2024 med lön. - Upphandla ett eget 
schemahanteringssystem till förvaltningen.  Politiker förespråkar det senare. 
- IVO uppföljande inspektionsmöte – tillsyn gällande bristerna 2019, 
kronologiska pärmen, några tveksamma saker upptäckts. 
Uppföljningar dokumentation och egenkontroll - faktagranskning ska göras 
på det IVO hittat. 
-IVO tillsyn, 3 lex Sarah anmälningar gjorda av förvaltningen gällande 
begränsningsåtgärder. Ett lås på en kyl i gemensamt kök, låset ska vara borta 
till 1 juli 2021. Delges på nämnden i juni.  
-4 stölder har skett på HSL – kontroller görs. Ser över vad som kan göras för 
att säkra upp. 
- Omsorgsnämndens reglemente, kommer att revideras till nästa 
omsorgsnämnd. 
 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av förvaltningschefs information 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
28(30) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-26 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 139  

Rapporter 
 
Sammanfattning 
Beslut på KF 25 maj 2021 Språktolknämnden – Kajsa-Lena Fagerström (S) 
ordinarie, Birgitta Spjut (C) ersättare. 
 
Från språktolknämndens senaste möte. Minskning av uppdrag just nu, 
eventuellt på grund av Corona. Beställningar på Web har inte fungerat 
riktigt. Start av digitala kvittenser på tolktjänster från 1 juli 2021. 
Har fått in fler auktoriserade tolkar. 
 
Kajsa-Lena Fagerström deltar på Välfärdsrådet torsdag 27 maj 2021, punkt 
tas upp om tillnyktringsenheten. 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av rapporter. 

  

 

 

 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
29(30) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-26 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 140  

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

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

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

C) Delgivningar av förvaltningschef 
Avtal, familjerättssekreterare till BoU, Dnr ON027-21 050 
Avtal, tilldelningsbeslut, avrop, socialsekreterare BoU,  
Dnr ON027-21 050 
Avtal socionom, Dnr ON201-21 050 

D) Delgivningar av ordförandebeslut 
Placering enligt SoL, HVB, i väntan på ONMU, § 145 
Placering enligt SoL, HVB, i väntan på ONMU, § 147 
Omedelbart omhändertagande LVM 

 

De handlingar som delges till sammanträdet ska hålla i GDPR syfte 

 
 

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

  



 

Omsorgsnämnden 
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Sida 
30(30) 
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2021-05-26 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 141  

Delgivningar 
 
Sammanfattning 
Förvaltningsrätten i Falun, 2021-04-27, mål nr 942–21, ekonomiskt bistånd, 
avslås. 
Förvaltningsrätten i Falun, 2021-05-04, mål nr 1949–21, omedelbart 
omhändertagande LVM, beslutet ska bestå. 
Kammarrätten i Sundsvall, 2021-05-04, mål nr 552–21, beredande av vård 
av unga, avslår överklagandet. 
Förvaltningsrätten i Falun, 2021-05-11, mål nr 1397–21, ekonomiskt bistånd, 
avslås. 
Förvaltningsrätten i Falun, 2021-05-19, mål nr 2165–21, omedelbart 
omhändertagande, fastställer beslutet. 

Utskickade 
- Familjerådgivningsstatistik och medelvärde januari – april 2021 
- Socialstyrelsens statistik, familjerådgivning, januari – april 2021 

gällande kommunerna Avesta, Borlänge, Hedemora, Ludvika, 
Smedjebacken och Säter. 

- Enkät om tillämpningen av socialnämndens möjlighet att väcka talan 
om umgänge mellan ett barn och någon annan än barnets förälder. 

- Enkät avseende Corona och särskilt boende 2020–2021 
- Region Dalarna, Covid -19 pandemin och folkhälsopolitikens 

målområden i Dalarna. 
- Orka och funka, nyhetsbrev, maj 2021. 
- KF § 73 beslut om reglemente 
- KF § 82 beslut ledamöter 
- KF § 83 beslut ledamöter 
- KF § 86 beslut ledamöter 
- KF § 88 beslut ledamöter 
- KSSU § 31 Analysrapport 
- Region Dalarna, utskrivningsklara, kostnader april 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av delgivningar 
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