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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter 
 

Kajsa-Lena Fagerström (S) ordförande  
Anette Granegärd (C) 1:e vice ordförande  
Britt-Inger Remning (M) 2:e vice ordförande  
Torgny Karlsson (S)  
Inger Hjort (S)  
Karin Perers (C) §§ 230–237 
Staffan Nordström (V)  
Åsa Ljungqvist (M)  
Inga-Britt Johansson (KL)  
Per Bengtsson (KL)  
 

Tjänstgörande ersättare 
 

Lars Westlund (S) 
Roland Kols (C) §§ 238–255 

Övriga närvarande  

Ersättare 
 

Bengt Olof Hedlund (S)  
Roland Kols (C) §§ 230–237 
Astrid Trotzig (C)  
Joakim Svedlund (KL) §§ 230–236, 238–255 
 

Tjänstemän Anna Frisk Gustafsson, Tf. förvaltningschef  
Pontus Källström  
Marita Pettersson, ungdomspolis § 233 
Mirka Hjerpe, ungdomspolis § 233 
Enskild § 237 
Mats Helgé, bostadsanpassning § 237 
Michaela Grönvalls, enhetschef §§ 237–238 
Lise-Lott Vestman, omvårdnadsansvarig § 242 
Carina Lundgren, avdelningschef §§ 242–243 
Elisabeth Netzel, biståndshandläggare LSS § 238 
  
Ingela Sätterström, nämndsekreterare  
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§ 230  

Fastställande av dagordning 
 
Sammanfattning 
Ärende utpekat ärende  

Ärende gällande ny organisation utgår 
Ärende gällande redovisning av åtgärder öppna jämförelser och information 
om ny socialtjänstlag flyttas fram till januari 2023 
 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden fastställer dagordningen. 
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§ 231  

Presentation av omsorgsförvaltningens nya 
systemförvaltare 
 
Sammanfattning 
Pontus Källström har börjat sin anställning som systemförvaltare i 
omsorgsförvaltningen. Pontus ersätter Ingmarie Burman/Östman när hon går 
i pension. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig presentation vid sammanträdet 21 december 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden tackar för presentationen och önskar Pontus Källström 
välkommen till omsorgsförvaltningen. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 232 Dnr ON057-22   013 

Månadsrapport, statistik 
 
Sammanfattning 
Månadsrapport och jämförelsetal för verkställighet och myndighetsutövning 
under november månad 2022 
Frågor kring missbruk och LVM som utökat i antal. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens månadsrapport, november 2022 
Jämförelsetal november 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av månadsrapport, statistik för november 
2022 och tackar för rapporten.  

Omsorgsnämnden uppdrar till omsorgsförvaltningen att se över de negativa 
siffrorna. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 233  

Besök av ungdomspoliser 
 
Sammanfattning 
Omsorgsnämnden har bjudit in ungdomspoliserna som arbetar i kommunen 
och de kommer och informerar. 
Marita Pettersson ungdomsutredare, utgår från Avesta. 
Mirka Hjerpe ungdomsutredare, utgår från Avesta. 
Arbetstiden fördelas med 50 % utearbete, 50 % utredningar.  
Samverkan med socialtjänsten och skolan.  
Arbetsområden, förbättra lägesbilden för polisen, inhämta information och 
sprida informationen i den egna organisationen, brottsförebyggande och 
lagförande. 
Ungdomspolisen träffar många 15–16 åringar och uppåt är aktiva gällande 
droger i Hedemora.  
Anmälningar gällande EPA-traktorer, orosanmälningar förs vidare till 
föräldrarna. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 21 december 2022 

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

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 234 Dnr ON456-22   730 

Revidering av riktlinjer, ekonomiskt bistånd 
 
Sammanfattning 
Detta dokument innehåller anvisningar för arbetet med ekonomiskt bistånd i 
Hedemora kommun. Utgångspunkten för arbetet är relevant lagstiftning och 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Det är kommunen som ansvarar 
för handläggning av insatser till enskilda i Hedemora kommun. 
 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av riktlinjen och 
föreslår omsorgsnämnden att fastställa riktlinjen för ekonomiskt bistånd och 
överlämnar därmed åt omsorgsförvaltningen att ansvara för skilda 
verksamhetsområden, uppgifter och arbetsformer. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens vuxenenhets riktlinjer, skrivelse 19 oktober 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden fastställer riktlinjen och överlämnar därmed åt 
omsorgsförvaltningen att ansvara för skilda verksamhetsområden, uppgifter och 
arbetsformer. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 235 Dnr ON469-22   002 

Delegering enligt § 43 LVU 
 
Sammanfattning 
När ett barn eller ungdom har omhändertagits enligt 6, 2 eller 3 §§ LVU och 
socialtjänsten är i behov av handräckning för att verkställa ett beslut om vård 
eller omhändertagande kan en begäran om handräckning göras till 
Polismyndigheten. 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
1. Omsorgsnämndens verkställighetsutskott beslutar föreslå 

omsorgsnämnden att delegera tjänstemän inom barn- och 
ungdomsenheten enligt 43 § LVU. 

2. Omsorgsnämndens verkställighetsutskott beslutar föreslå 
omsorgsnämnden att delegera förordnande att begära 
polishandräckning vid beslut om vård eller omhändertagande enligt 
Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, 
till:  

- Avdelningschef: Anna Frisk Gustafsson 

- Enhetschef; Michaela Grönvalls 

- 1:e socialsekreterare: Gunilla Hyttsten, Mia Hällberg och  
Anna-Maria Matsdotter Isgren 
 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens underlag gällande delegering 23 november 2022 
Omsorgsförvaltningens utsedda tjänstemän för delegering 23 november 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
3. Omsorgsnämnden beslutar att delegera tjänstemän inom barn- och 

ungdomsenheten enligt 43 § LVU. 

 

Forts § 235 
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Forts § 235 

 

4. Omsorgsnämnden beslutar att delegera förordnande att begära 
polishandräckning vid beslut om vård eller omhändertagande enligt 
Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU,  

till:  
 

- Avdelningschef: Anna Frisk Gustafsson 

- Enhetschef; Michaela Grönvalls 

- 1:e socialsekreterare: Gunilla Hyttsten, Mia Hällberg och  
Anna-Maria Matsdotter Isgren 

 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 238  

Utpekat ärende, biståndsenheten 
 
Sammanfattning 
Omsorgsnämndens pekar ut ett ärende från delegationslistan till varje 
nämndssammanträde. Utpekat ärende gäller biståndsenheten gällande 
merkostnader vid sjukdom. Ansökan om ekonomisk ersättning. 
 
Utpekade ärenden innebär att delegat kort berättar om utredningen och 
beslutsmotiveringen. Bakgrund till vem personen är, ålder etc. 

Beslutsunderlag 
Muntlig presentation vid sammanträdet 21 december 2022 

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

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 239 Dnr ON482-22   701 

Samverkansöverenskommelse Hedemora kommun och 
arbetsförmedlingen Dalarna  
 
Sammanfattning 
Överenskommelsen är gällande för hela området där samverkan mellan parterna 
finns. Vårt gemensamma syfte är att genom samverkan inom ramen av reguljär 
verksamhet och finansiering och stärka kompetensförsörjningen och öka etablering 
i arbetslivet. De individer som idag står utanför arbetsmarknaden står inte sällan 
långt ifrån den och har behov av insatser och stöd för att komma ut i arbetslivet. Vi 
behöver informera individerna, motivera och vägleda dem mot de branscher och 
yrkesinriktningar där möjligheten av etablering på arbetsmarknaden är störst på kort 
och långsikt. Arbetet är nödvändigt för att för att vi ska kunna möta 
arbetsmarknadens behov av kompentens samt för att stötta individerna mot arbete 
och studier. Samverkan förväntas skapa beredskap för de förändringar som 
eventuellt kan komma inom området. 

Beslutsunderlag 
Samverkansöverenskommelse Hedemora kommun och Arbetsförmedlingen 
Dalarna, giltig from 2023-01-01 – tillsvidare 
Bilagor 1 – 5 Hedemora 
Muntlig information vid sammanträdet 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av samverkansöverenskommelsen mellan 
Hedemora kommun och arbetsförmedlingen Dalarna. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 240 Dnr ON222-22   003 

Beredning av internkontrollplan 2023, delgivning 2022 

 
Sammanfattning 
Delgivning av internkontroll 2022 
Beredning av internkontroll för 2023, de 4 övergripande kontrollpunkterna är 
samma som 2022. 
Förvaltningens förslag till kontrollpunkt, biståndshandläggning - med en 
starkare koppling till att beakta barnperspektivet. 
 
Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av beredning av 
internkontroll 2023 och internkontrollplan för 2022. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsnämndens internkontroll 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av interkontrollplan 2022 och beredning för 
interkontrollplan för 2023 och inväntar redovisning i januari 2023. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 241 Dnr ON470-22   003 

Ärendekalender 2023 
 
Sammanfattning 
Ärendekalenderns syfte är att skapa en överblick över nämndens planerade 
övergripande ärenden och uppföljningar för omsorgsförvaltningens 
verksamheter. 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av ärendekalendern 
och beslutar föreslå omsorgsnämnden att godkänna och anta ärendekalender 
2023. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsnämndens ärendekalender 2023 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 30 november 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna och anta ärendekalender 2023. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 242 Dnr ON213-21   012 

Omvårdnadsansvariga Särskilt boende, information 
 
Sammanfattning 
Omvårdnadsansvarig Lis-lott Vestman, Munkbohemmet, och avdelningschef 
Carina Lundgren informerar om projekt för kvalitetsarbete på särskilt boende 
fram till oktober månad. 
Syftet var att det fanns brister i den basala omvårdnaden. 
Insats omvårdnadsansvariga utsågs på varje särskilt boende, kontakt mellan 
hälso- och sjukvård och baspersonal, utbildningsinsatser för all personal. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 21 december 2022 
Powerpoint, presentation. 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av och tackar för informationen avseende 
omvårdnadsansvariga på särskilt boende för äldre och emotser en 
slutredovisning av projektet till sammanträdet i juni månad 2023. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 243 Dnr ON106-20   026 

Fokus Hemtjänst, uppföljning 
 
Sammanfattning 
Presentation av avdelningschef Carina Lundgren gällande Fokus hemtjänst. 
Målen är - ökad trygghet genom högre personalkontinuitet högst 15 personal 
- Mer av arbetstiden ska gå till våra brukare, minst 50% av arbetstiden till   
brukarna. 
- Förbättrad arbetsmiljö genom ökad delaktighet 
- Minskat behov av vikarier. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens skrivelse, Powerpoint, 10 oktober 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av presentationen gällande Fokus Hemtjänst 
och tackar för informationen. Omsorgsnämnden uppdrar till 
omsorgsförvaltningen att återrapportera hur arbetet fortlöper till 
sammanträdet i juni 2023. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 244 Dnr ON345-19   700 

Nytt äldreboende, planering av befintliga boendeplatser 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 15 februari, att anta lokalstrategens 
förslag till lokalförsörjningsplan 2022 – 2026. 
 
Efter att renovering och installation av kyla och ventilation är klar finns 5 
boendeplatser på Norden. LSS gruppbostad Rosen har flyttats vilket har gett 
tillgång till 6 nya platser äldreboendeplatser på Munkbohemmet. 
 
Kommande eventuella behov av boendeplatser, hemtjänsten i Långshyttan 
har arbetslokaler på särskilt boende Granen, vid en omlokalisering av 
hemtjänsten finns möjlighet att tillskapa 5 äldreboendeplatser på Granen. 
När Rehab gruppen flyttar till nya lokaler finns möjlighet att bygga om 
nuvarande lokaler till 10 nya äldreboendeplatser på Vinstragården. 

Beslutsunderlag 
Lokalförsörjningsplan 2022–2026 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 13 december 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
1. Omsorgsnämnden beslutar att det i dagsläget inte finns behov av ett 

nytt äldreboende. Utökning av äldreboendeplatser görs i befintligt 
lokalbestånd utifrån kommande behov.   

2. Omsorgsnämnden beslutar att rapportera beslut till 
kommunfullmäktige. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
Kommunfullmäktige 
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§ 245 Dnr ON422-21   739 

Hjälpmedelskostnader, uppföljning och nuläge 
 
Sammanfattning 
De senaste åren har kostnaderna för de hjälpmedel som förskrivits åt 
kommuninvånarna successivt ökat i takt med att arbetet förändrats. Under 
2021 gjordes en gedigen kartläggning för att få förståelse för de förändringar 
som skett de senaste åren och under 2022 har flera omfattande insatser 
utförts med målet att komma till bukt med ökningen. Statuset för dessa 
åtgärder presenterades för omsorgsnämnden under maj månad. 
När nu året går mot sitt slut syns att dessa åtgärder har haft önskad effekt. 
Takten för ökningen har inte bara minskat utan utifrån årets tredje prognos, 
baserat på siffror till och med oktober, ser kostnaderna ut att minska i 
förhållande till 2021 års siffror. 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut 
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av informationen och 
föreslår omsorgsnämnden att uppdra åt omsorgsförvaltningen att följa upp 
hjälpmedelskostnaderna varje kvartal med rapport till omsorgsnämndens 
sammanträde i juni 2023. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 20 november 2022 
Tjänsteskrivelse 22 april 2022 
Bilaga 1 Hjälpmedel Dalarna januari – mars 2021 och 2022 
Bilaga 2 Hjälpmedel Dalarna januari – december 2020 och 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar att uppdra åt omsorgsförvaltningen att följa upp 
hjälpmedelskostnaderna varje kvartal med rapport till omsorgsnämndens 
sammanträde i juni 2023. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
23(32) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-21 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 246 Dnr ON480-22   700 

TEMA Chefs- och ledarskap 
 
Sammanfattning 
Senaste HME undersökningen visade på att det är många chefer som inte 
trivs. För närvarande är det 6 vakanta tjänster. Intervjuer till 2 tjänster sker 
nu. Preventundersökning gjordes och KC-Group har varit inne i 
chefsgruppen, Chefsfrukostar tar upp aktuella ämnen för att stärka i rollen. 
Personalgrupper och arbetsmiljö är de 2 stora områdena. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 21 december 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av och tackar för information gällande Tema 
Chefs- och ledarskap. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 

 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
24(32) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-21 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 247 Dnr ON144-20   700 

Återrapport, hembesök försörjningsstöd 
 
Sammanfattning 
Hembesök har genomförts sedan omsorgsnämnden gav 
omsorgsförvaltningen i uppdrag att planera in oanmälda hembesök.  
I några fall när hembesök har inplanerats har inte den sökande befunnit sig i 
bostaden på avtalad tid.  
Avslag på ansökan har gjorts utifrån att den enskilde inte deltagit i 
utredningen. I något fall har ansökan inkommit från två personer gällande 
samma bostad. Avslag då båda ansökningarna gäller ensamhushåll. 
Omsorgsförvaltningen i Hedemora har som rutin att socialsekreterare ringer 
samma dag som hembesöket planeras och meddelar att hembesök planeras 
samt syftet. Hembesöket kan på så sätt genomföras när det bedöms finnas 
skäl. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens vuxenenhets rapport 14 december 2022 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 14 december 2022  

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av omsorgsförvaltningen återrapport gällande 
oanmälda hembesök vid ansökan om ekonomiskt bistånd. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 

 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
25(32) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-21 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 248 Dnr ON197-19   701 

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

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 14 december 2022 
Omsorgsförvaltningens rapport av uppföljning 14 december 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen och beslutar att godkänna 
redovisningarna under året. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 

 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
26(32) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-21 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 249 Dnr ON098-22   002 

Egenkontroll enligt internkontrollplan, biståndsenheten 
 
Sammanfattning 
Inom ramen för nämndens internkontrollplan för år 2022 redovisas resultatet 
av egenkontroller som utförts i form av stickprov. Egenkontrollen har utförts 
utifrån granskningsmallar för respektive område. Egenkontroller har utförts 
under december månad 2022 för oktober och november månad 2022. 

Beslutsunderlag 
Egenkontroll biståndsenheten oktober månad 2022 
Egenkontroll biståndsenheten november månad 2022 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 14 december 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av biståndsenhetens egenkontroll för oktober 
och november månad 2022 och uppdrar till omsorgsförvaltningen att vidta 
åtgärder där brister upptäcks. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 

 

 

 

 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
27(32) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-21 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 250 Dnr ON479-22   003 

Extra sammanträde för omsorgsnämnden 2 januari 
2023 
 
Sammanfattning 
Omsorgsnämnden behöver sammanträda för att besluta om nämndstruktur 
gällande antal ledamöter för utskotten och val av ledamöter till 
verkställighetsutskott samt myndighetsutskott. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen protokoll § 108 och § 166 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar om att kallelse till extra sammanträde den 2 
januari 2023 skickas ut till den nya omsorgsnämnden för val av ledamöter 
till myndighetsutskottet som sammanträder den 10 januari 2023 och 
verkställighetsutskottet, som blir förskjuten med en dag på grund av 
utbildning, sammanträder den 12 januari 2023 Val även av ledamöter till 
KPR och KFHR. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 

 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
28(32) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-21 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 251 Dnr ON410-19   006 

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

Beslutsunderlag 
Ärendeuppföljningslista, reviderad 23 november 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har gått igenom ärendeuppföljningslistan. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
29(32) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-21 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 252  

Tf. Förvaltningschef informerar 
 
Sammanfattning 
 
Ny förvaltningschef, Carina Björk, är anställd och kommer den 2 januari 
2023 

Servicecenter, IT chefen blir chef. 
 
Fältassistenter, eventuellt kommer 2 socialpedagoger att anställas. 

Nära vård, arbetet fortskrider tillsammans med Avesta. 

Covid, hög spridning i förvaltningen, svårt läge i Regionen. 

Ytterliga hot mot socialsekreterare, filmer och Messenger. 

Digitalt anhörigstöd startas den 1 januari. 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av Tf. förvaltningschefs information. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 

 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
30(32) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-21 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 253  

Rapporter 
 
Sammanfattning 
AME Trappstädningen som görs för Hedemorabostäder fungerar inte, klarar 
inte projektet. Hedemorabostäder tar tillbaka ansvaret för trappstädningen 
och AME kan tillsätta praktikantplatser som kan gå i lära. 

Ett brev från en dam gällande positiva synpunkter gällande anhörigstödet 
och korttidsverksamheten. 
 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av rapporter. 

  

 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
31(32) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-21 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 254  

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

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

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

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

D) Delgivning av förvaltningschef 
Uppdragsavtal, konsult socialsekretera 2022-12-02—2023-01-02, 
Dnr ON474-22   050 
Tilldelningsbeslut, Handledartjänst handledning, 2022-12-02 
Dnr ON434-22   050 

E) Delgivning av ordförandebeslut 
Beslut placering i familjehem BoU 2022-11-04 

 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av delgivning av beslut tagna på delegation. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 

 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
32(32) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-21 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 255  

Delgivningar 
 
Sammanfattning 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-11-15, mål nr 4675–22, omedelbart 
omhändertagande, beslutet gäller omedelbart 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-11-22, mål nr 2101–22 och 3884–22, 
ekonomiskt bistånd, beslut återförvisas för förnyad handläggning. 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-11-22, mål nr 4708–22, vård enligt LVM, 
domen gäller omedelbart 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-12-01, mål nr 3385–22, Bistånd HVB-hem, 
överklagandet avslås 
 
Utskickade 
Delegationsbeslut Bostadsanpassning november 
Delegationsbeslut LSS, november 
Delegationsbeslut, SoL 
Delegationsbeslut IFO 
Aktuellt i socialtjänst 29 november, Sveriges kommuner och Regioner 
Dom från förvaltningsrätten, 2022-11-24, mål 5817–21, Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO) yrkar att förvaltningsrätten ska 
bestämma att Hedemora kommun ska betala en särskild avgift om 11 600 kr. 
Beslut Hedemora kommun ska betala avgift 11 600 kr. 
Familjerådgivningsstatistik och medelvärde, Avesta, Borlänge, Hedemora, 
Ludvika, Smedjebacken. Säter. 
Region Dalarna Utskrivningsklara från slutenvården, november. 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av delgivningar. 
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