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§ 8  

Fastställande av dagordning 
 
Sammanfattning 
 
Presentation av omsorgsnämndens ledamöter. 
 
Genomgång av dagordningen. 
Ett extra ärende, läggs på bordet. Överklagan gällande val till 
omsorgsnämndens myndighetsutskott. 
Ett ärende, införande av verksamhetssystem, flyttas till februari. 
 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden fastställer dagordningen. 
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§ 9 Dnr ON017-23   049 

Fördelning av schablonbeloppet för statlig 
assistansersättning 2023, Socialförsäkringsbalken, 
SFB 
 
Sammanfattning 
Regeringen fastställer varje år timbeloppet för statlig assistansersättning. 
Beloppet för 2023 blir 324,50 kr per timme dvs en höjning med 4,80 kr 
(1,5%).  
Förvaltningen föreslår att hela höjningen med 4,80 kr läggs på personal.  
Ersättningen till externa utförare för brukare utan SFB-beslut föreslås 
oförändrat till 91,5%. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2 januari 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar enligt nedan: 
Assistansersättningens fördelning för 2023:  
Personal   (2022: 299,60 kr/tim.)  304,40 kr/tim.  
Omkostnader  (2022: 3,60 kr/tim.)  3,60 ”  
Utbildning   (2022: 2,50 kr/tim.)  2,50 ”  
Adm o arbetsledning  (2022: 14,00 kr/tim.)  14,00 ”  
SUMMA     324,5 kr/tim.  
 
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 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 10 Dnr ON057-22   013 

Månadsrapport statistik 
 
Sammanfattning 
Månadsstatistik och jämförelsetal för verkställighet och myndighetsutövning 
under december 2022 
Delegerad sjukvård ligger högt. 
Placeringar ligger högt, svåra placeringar. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens månadsrapport, december 2022 
Jämförelsetal december 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
1. Omsorgsnämnden har tagit del av månadsrapport, statistik för 

december 2022 och tackar för rapporten.  

2. Omsorgsnämnden uppdrar till omsorgsförvaltningen att se över de 
negativa siffrorna. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 11 Dnr ON496-22   003 

Rapport Internkontroll 2022 
Sammanfattning 
Omsorgsnämnden antog fem internkontrollpunkter för verksamhetsåret 
2022. 

Varje internkontrollpunkt ska bedömas enligt skalan: 1: OK, 
2: försumbar avvikelse, 3. kännbar avvikelse och 4: allvarlig 
avvikelse. 

I de fall status bedöms vara kännbar eller allvarlig ska åtgärder redovisas. 
Förvaltningen har genomfört kontroller enligt nämndens direktiv 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens rapport, Internkontroll 2022 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 8 december 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
1. Omsorgsnämnden beslutar att godkänna rapport för internkontroll 

2022 och uppdrar åt förvaltningen att arbeta vidare med de åtgärder 
som presenterats.  

2. Omsorgsnämnden beslutar att delge rapport för internkontroll 2022 
till kommunfullmäktige och kommunrevision. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevision 
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§ 12 Dnr ON496-22   003 

Internkontroll 2023 
Sammanfattning 
Förslag på internkontrollpunkter för omsorgsnämnden för verksamhetsåret 
2023 
Kommunledningsgruppen har diskuterat internkontrollplan för 2023 och 
lämnar förslag på följande obligatoriska internkontrollpunkter för nämnderna: 

- Ekonomisk uppföljning  

- Delegationsbeslut 

- Personuppgiftsbehandling GDPR 

Avseende ovanstående föreslår omsorgsförvaltningen att följande ingår i 
omsorgsnämndens internkontroll för verksamhetsåret 2023: 

1. Avtalstrohet 

2. Ekonomisk uppföljning 

3. Delegationsbeslut 

4. Personuppgiftsbehandling GDPR 

5. Egenkontroll avseende LSS, utredningar och att 
barnperspektivet beaktas. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 7 december 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
1. Omsorgsnämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens förslag 

och antar de föreslagna obligatoriska internkontrollpunkter som berör 
samtliga nämnder med tilläggspunkter för omsorgsnämndens 
internkontroll.  

2. Omsorgsnämnden beslutar att uppföljning av internkontrollplanen sker 
till delårsbokslut och att rapport lämnas till årsbokslutet. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevision 
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§ 13 Dnr ON245-22   730 

Redovisning av synpunkter/klagomål 
 
Sammanfattning 
Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål för juli – december 2022 
Synpunkter och klagomål inkommer från brukare/klienter, anhöriga eller 
andra personer som inte arbetar i omsorgsnämndens verksamheter. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning av synpunkter och klagomål, juli - december 2022 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 28 december 2022 

 

Yrkande från Britt-Inger Remning (M) att förvaltningen får i uppdrag att 
redovisa hur det går med språkutbildning i svenska för anställd personal 
inom äldreomsorgen, redovisning till omsorgsnämnden i februari. 

Omsorgsnämndens beslut  
1. Omsorgsnämndens verkställighetsutskott föreslår omsorgsnämnden 

att besluta godkänna redovisningen av inkomna synpunkter och 
klagomål. 

2. Omsorgsnämnden uppdrar till förvaltningen att arbeta vidare med de 
klagomål som inkommit med tillägg av Britt-Inger Remnings (M) 
yrkande. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 16 Dnr ON335-22   737 

Information gällande beslut från inspektionen för vård 
och omsorg (IVO) 
 
Sammanfattning 
Tillsyn av medicinsk vård och behandling vid särskilda boenden för äldre 
(SÄBO) som drivs av Omsorgsnämnden i Hedemora kommun. 
IVO har lämnat beslut med konstaterade brister som förvaltningen ska lämna 
en redovisning om till den 16 februari 2023. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 15 januari 2023 
Omsorgsförvaltningens yttrande till IVO 16 januari 2023 
Omsorgsförvaltningens utkast till handlingsplan 9 januari 2023 
Socialstyrelsens allmänna råd, SOSFS 2011:12 
Beslut från inspektionen för vård och omsorg (IVO) 21 december 2022 
inkom 22 december 2022 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott uppdrar till omsorgsförvaltningen 
att lämna skriftlig rapport till omsorgsnämndens sammanträde den 23 januari 
2023. 

Omsorgsnämndens beslut  
1. Omsorgsnämnden beslutar att uppdra till omsorgsförvaltningen att 

fortsätta arbeta fram handlingsplanen och att presentera åtgärder med 
kostnadsförslag samt se över hälso- och 
sjukvårdsledningsorganisationen.  

2. Omsorgsnämnden beslutar anta yttrandet till IVO som sitt eget. 

 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 17 Dnr ON003-23   108 

Yttrande på kritik gällande hemtjänsten 
 
Sammanfattning 
En medarbetar har framfört kritik på hur hemtjänsten fungerar till 
avdelningschef, omsorgsnämndens ordförande, till media, kommunens 
visselblåsarfunktion samt till IVO. Visselblåsningsfunktionen hänvisar 
ärendet till omsorgsförvaltningen för hantering och IVO återlämnar ärendet 
till kommunen för utredning och åtgärder 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens yttrande 4 januari 2023 
Omsorgsförvaltningens utkast till handlingsplan 15 januari 2023 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit emot informationen och uppdrar till 
Omsorgsförvaltningen att återkomma med färdig handlingsplan till 
omsorgsnämndens sammanträde den 22 februari 2023. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 18 Dnr ON146-22   701 

Uppföljning kvinnojour, IOP 
 
Sammanfattning 
Avstämning och uppföljning av överenskommelsen sker minst en gång per 
år. Alla berörda aktörer bidrar med underlag till uppföljningen som 
dokumenteras. Syftet med uppföljningen är att utvärdera resultatet i 
förhållande till överenskommelsens målsättning samt få underlag för att 
utveckla partnerskapet. Då 2022 är första året i överenskommelsen kommer 
utvärdering av resultat att ske år 2023 och 2024 
 

Beslutsunderlag 
Uppföljning kvinnojouren 30 november 2022 
Omsorgsförvaltningens skrivelse, kvinnojouren, 5 december 2022 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 13 december 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av uppföljningen och lämnar rapporten till 
kommunstyrelsen för kännedom. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
Kommunstyrelsen 
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§ 19 Dnr ON232-22   701 

Nära vård 
 
Sammanfattning 
Självskattningen utgår ifrån den Länsgemensamma strategin med målbild 
och färdplan för Nära vård i Dalarna 2022–2030 och är ett av 
tre sätt att följa upp omställningen i länets kommuner och Region Dalarna. 
Utgångspunkten för skattningen är strategins fem delmål: 1. Nära för mig, 
2. Nära för alla, 3.Nära i hela Dalarna, 4.Nära mellan oss, 5. Nära till hälsa 
 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 27 december 2022 
Självskattning God och Nära vård 13 december 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av Självskattning god och nära vård i Dalarna 
och lägger det till handlingarna 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 20 Dnr ON016-23   730 

Beredskapsplan vid strömavbrott 
 
Sammanfattning 
Individ och familjeomsorgen har gjort en beredskapsplan för el avbrott samt 
en åtgärdslista för att minska elförbrukningen i varje enhet inom Individ och 
familjeomsorgen (IFO). 
 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens individ och familjeomsorgs rapport 6 oktober 2022 
Rutin vid el bortfall IFO reviderad 30 december 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av rapport och rutin avseende el bortfall och 
elförbrukning. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 21 Dnr ON324-22   709 

Rapport, åtgärder utifrån resultat i öppna jämförelser 
 
Sammanfattning 
Omsorgsförvaltningens kvalitetsutvecklare Madelene Lindeberg informerar. 
Åtgärder utifrån socialstyrelsens äldreundersökning som gjordes under våren 
gällande maten på särskilt boende, synpunktshantering, utevistelse särskilt 
boende. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 23 januari 2023 
Power Point presentation, skickas till ledamöterna efter sammanträdet. 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av och tackar för informationen och att 
förvaltningen arbetar vidare enligt resultatet av uppföljningen. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 22 Dnr ON473-22   049 

Nytt beslut på särskilt boende Norden 
 
Sammanfattning 
Kostnaden för nya lås och grindar på särskilt boende Norden planerades in 
och kostnaden skulle tas på 2022 års budget.  
Besked kom från ekonomiavdelningen att det inte gick att ta kostnaden 2022. 
Hedemorabostäder meddelar att kostnaden istället läggs på hyran. 
Tidigare var avtalat belopp 434 299 kr /år för ombyggnation av ventilation, 
sprinkler och AC i gemensamhetslokalerna och med tillägget för passage och 
grindar blir kostnaden 526 267 kr /år. Samtidigt justerar Hedemora bostäder 
räntan. 

Beslutsunderlag 
Sammanträdesprotokoll ON § 227, 7 december 2022 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 

Omsorgsnämndens beslut  
1. Omsorgsnämnden beslutar att återta tidigare beslut från 7 december 

2022 att 2022 års överskott skulle användas till att bekosta byte av lås 
och grindar på Nordens särskilda boende, vilket inte var möjligt 
enligt ekonomiavdelningen. 

2. Omsorgsnämnden ändrar beslutet till att kostnaden för grindar och 
lås på Norden betalas som en hyreshöjning med en utökning av 
hyreskostnaden till 526 267/år. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 23 Dnr ON018-23   700 

Tema, Bemanningen och rekrytering 
 
Sammanfattning 
Enhetschef för Bemanningsenheten informerar om rekryteringsläget och hur 
arbetet fortlöper. Rekryteringar för omsorgsförvaltningen och även 
förskolor. 

Rekryteringar är det största arbetet, 2022 behandlades 17 700 beställningar 
2021 15t beställningar. Upplevelsen av att det inte finns vikarier, kommunen 
har gott om vikarier, 72 utbildade vikarier och 115 vårdbiträde.  
Bemanningsenheten sköter alla intervjuer och har kontroll på Las 
anställningar. Körkortskrav inom hemtjänst och LSS. 
Språkkrav och bakgrundskontroller görs.  
Kompetensbaserad rekrytering, vad behövs i den speciella verksamheten.  
 
Framtid, ser att arbetsgivaren utbildar vikarien gällande alla krav som ställs 
på vikarier och de grundkunskaper som behövs ute i verksamheterna. 
Introduktionen kommer att bli en stor fråga i bemanningen. 
Hur ska kommunen göra för att få vikarier, arbetsmiljön är en av de 
viktigaste områdena, trygghet i arbetet skapar trygga medarbetare som i sin 
tur är trygga för medborgarna. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 23 januari 2023 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av och tackar för informationen och önskar 
en uppföljning lite längre fram. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 24 Dnr ON015-23   003 

Val av ersättare till Välfärdsrådet Dalarna 
 
Sammanfattning 
 
Val av ersättare till Välfärdsrådet, ny mandatperiod. 
 
Ett gemensamt agerande för Dalarnas bästa inom området hälsa och välfärd 
ska åstadkommas i balans med det kommunala och regionala självstyret.  
För att Välfärdsrådets arbete ska bli effektivt är det viktigt att dess ledamöter 
är väl förankrade och har en strategisk position inom respektive 
organisationer som möjliggör att de har förutsättningar att ta ställning i de 
frågor som behandlas i Välfärdsrådet. 
 
Andra förtroendevalda politiker och tjänstepersoner från region och kommun 
kan adjungeras till Välfärdsrådet.  
Ledamöternas utnämning till Välfärdsrådet sammanfaller med utnämnande 
huvudmans mandatperiod. 

Ordinarie ledamot i Välfärdsrådet är omsorgsnämndens ordförande, Kajsa-
Lena Fagerström (S). 

Beslutsunderlag 
Instruktion Välfärdsrådet Dalarna 1 april 2021 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar att utse Britt-Inger Remning (M) som ersättande 
ledamot till Välfärdsrådet. 

 

  

Utdrag till 
Välfärdsrådet 
Kommunstyrelsen 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 25 Dnr ON014-23   006 

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

Beslutsunderlag 
Ärendeuppföljningslista, reviderad 21 december 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har gått igenom ärendeuppföljningslistan. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 

 

 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
23(29) 

Sammanträdesdatum 
2023-01-23 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 26 Dnr ON025-23   114 

Överklagan av beslut  
 
Sammanfattning 
Föreläggande inkommen från Förvaltningsrätten i Falun, mål 167–23, gäller 
överklagan av beslut fattat 2023-01-02 avseende val av ledamöter till 
omsorgsnämndens myndighetsutskott, laglighetsprövning enligt 
kommunallagen. 
Domstolen måste ha svaret senast den 6 februari 2023. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningsrättens föreläggande 16 januari 2023 
Tjänsteskrivelse 19 januari 2023 

Omsorgsnämndens beslut  
1. Omsorgsnämnden beslutar att skrivelsen skickas in gällande val till 

omsorgsnämndens myndighetsutskott. 

2. Omsorgsnämnden beslutar föreslå Förvaltningsrätten att det fattade 
beslutet kvarstår. 

 

Marit Andersson och Ulf Bertilsson (SD) utgår på grund av Jäv 
Gunilla Berg och Monika Persson (KD) utgår på grund av Jäv 

  

Utdrag till 
Förvaltningsrätten i Falun 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 27  

Förvaltningschef informerar 
 
Sammanfattning 
Frågeställning gällande protokoll och hur informationen från APT kommer 
till vikarier. 
Sjuksköterskor och planerad semester under storhelg, vikarier har varit 
insatta. 
Förvaltningschef har varit på studiebesök i verksamheterna, har sett problem 
och ser även utvecklingspotential för kommunen. 
 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av förvaltningschefs information 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 28  

Rapporter 
 
Sammanfattning 
Ett mejl till ordförande gällande utbildningsdagarna, om lokaliteter och 
övernattning. Svar gällande detta lämnas direkt vid sammanträdet. 
Ordförande hälsar välkommen till utbildningsdagarna. 
 
 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av rapporter 
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§ 29  

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

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

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

C) Delgivning av Tf. förvaltningschef 
Beslut om placering på behandlingshem, Vuxenenheten 

D) Delgivning av avdelningschef 
Beslut tagna på delegation, delgivning med mejl 

E) Delgivning av ordförandebeslut 
Beslut om placering på behandlingshem, Vuxenenheten 

 
 

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

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 30  

Delgivningar 
 
Sammanfattning 
Förvaltningsrätten i Falun, 2023-01-02, mål nr 1824–22, Ekonomiskt 
bistånd, återförvisar målet i fråga om försörjningsstöd enligt riksnorm, avslår 
överklagandet i övrigt. 
Förvaltningsrätten i Falun, 2023-01-02, mål nr 3064–22, Ekonomiskt 
bistånd, överklagan avslås. 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-12-21, mål nr 4123–22, 4713–22, 
Ekonomiskt bistånd, överklagan avslås. 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-12-20, mål nr 4449–22, Ekonomiskt 
bistånd, överklagan avslås. 
Förvaltningsrätten i Falun, 2022-12-15, mål nr 2540–22, Ekonomiskt 
bistånd, överklagan avslås. 
Kammarrätten i Sundsvall, 2022-12-08, mål nr 1478-22, ekonomiskt stöd till 
skälig kostnad för personlig assistans, KR meddelar prövningstillstånd. 
Kammarrätten i Sundsvall, 2022-12-08, mål nr 1479-22, ekonomiskt stöd till 
skälig kostnad för personlig assistans, KR meddelar prövningstillstånd. 
Kammarrätten i Sundsvall, 2022-12-08, mål nr 1480-22, ekonomiskt stöd till 
skälig kostnad för personlig assistans, KR meddelar prövningstillstånd. 
Kammarrätten i Sundsvall, 2022-12-08, mål nr 1481-22, ekonomiskt stöd till 
skälig kostnad för personlig assistans, KR meddelar prövningstillstånd. 
Kammarrätten i Sundsvall, 2022-12-08, mål nr 1482-22, ekonomiskt stöd till 
skälig kostnad för personlig assistans, KR meddelar prövningstillstånd. 
Kammarrätten i Sundsvall, 2022-12-08, mål nr 1483-22, ekonomiskt stöd till 
skälig kostnad för personlig assistans, KR meddelar prövningstillstånd. 
Kammarrätten i Sundsvall, 2022-12-08, mål nr 1484-22, ekonomiskt stöd till 
skälig kostnad för personlig assistans, KR meddelar prövningstillstånd. 
Kammarrätten i Sundsvall, 2022-12-08, mål nr 1485-22, ekonomiskt stöd till 
skälig kostnad för personlig assistans, KR meddelar prövningstillstånd. 
Kammarrätten i Sundsvall, 2022-12-08, mål nr 1486-22, ekonomiskt stöd till 
skälig kostnad för personlig assistans, KR meddelar prövningstillstånd. 
Kammarrätten i Sundsvall, 2022-12-08, mål nr 1487-22, ekonomiskt stöd till 
skälig kostnad för personlig assistans, KR meddelar prövningstillstånd. 
Kammarrätten i Sundsvall, 2022-12-08, mål nr 1488-22, ekonomiskt stöd till 
skälig kostnad för personlig assistans, KR meddelar prövningstillstånd. 
Kammarrätten i Sundsvall, 2022-12-08, mål nr 1489-22, ekonomiskt stöd till 
skälig kostnad för personlig assistans, KR meddelar prövningstillstånd. 

Fort § 30 
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Forts § 30 

Kammarrätten i Sundsvall, 2022-12-08, mål nr 1490-22, ekonomiskt stöd till 
skälig kostnad för personlig assistans, KR meddelar prövningstillstånd. 
Kammarrätten i Sundsvall, 2022-12-08, mål nr 1900-22, ekonomiskt stöd till 
skälig kostnad för personlig assistans, KR meddelar prövningstillstånd. 
Kammarrätten i Sundsvall, 2022-11-30, mål nr 2554-22, ekonomiskt stöd till 
skälig kostnad för personlig assistans, KR meddelar prövningstillstånd. 
Kammarrätten i Sundsvall, 2022-11-29, mål nr 1304-22, ekonomiskt stöd till 
skälig kostnad för personlig assistans, KR meddelar prövningstillstånd. 
Kammarrätten i Sundsvall, 2022-11-29, mål nr 1305-22, ekonomiskt stöd till 
skälig kostnad för personlig assistans, KR meddelar prövningstillstånd. 
Kammarrätten i Sundsvall, 2022-11-29, mål nr 1306-22, ekonomiskt stöd till 
skälig kostnad för personlig assistans, KR meddelar prövningstillstånd. 
Kammarrätten i Sundsvall, 2022-11-29, mål nr 1307-22, ekonomiskt stöd till 
skälig kostnad för personlig assistans, KR meddelar prövningstillstånd. 
Kammarrätten i Sundsvall, 2022-11-29, mål nr 1308-22, ekonomiskt stöd till 
skälig kostnad för personlig assistans, KR meddelar prövningstillstånd. 
Kammarrätten i Sundsvall, 2022-11-29, mål nr 1311-22, ekonomiskt stöd till 
skälig kostnad för personlig assistans, KR meddelar prövningstillstånd. 
Kammarrätten i Sundsvall, 2022-11-29, mål nr 1312-22, ekonomiskt stöd till 
skälig kostnad för personlig assistans, KR meddelar prövningstillstånd. 
Kammarrätten i Sundsvall, 2022-11-29, mål nr 1313-22, ekonomiskt stöd till 
skälig kostnad för personlig assistans, KR meddelar prövningstillstånd. 
Kammarrätten i Sundsvall, 2022-11-29, mål nr 1314-22, ekonomiskt stöd till 
skälig kostnad för personlig assistans, KR meddelar prövningstillstånd. 
Kammarrätten i Sundsvall, 2022-11-29, mål nr 1315-22, ekonomiskt stöd till 
skälig kostnad för personlig assistans, KR meddelar prövningstillstånd. 
Kammarrätten i Sundsvall, 2022-12-27, mål nr 1316-22, ekonomiskt stöd till 
skälig kostnad för personlig assistans, KR meddelar inte prövningstillstånd. 
Förvaltningsrättens avgörande står fast. 
Kammarrätten i Sundsvall, 2022-12-27, mål nr 1309–22, ekonomiskt stöd till 
skälig kostnad för personlig assistans, KR meddelar inte prövningstillstånd. 
Förvaltningsrättens avgörande står fast 
Kammarrätten i Sundsvall, 2022-12-27, mål nr 1310–22, ekonomiskt stöd till 
skälig kostnad för personlig assistans, KR meddelar inte prövningstillstånd. 
Förvaltningsrättens avgörande står fast 
 

Forts § 30 
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Forts § 30 

Utskickade 

1 Delegationsbeslut SoF avdelningschef 
2 Delegationslista IFO december 2022 
3 Delegationslista LSS december 2022 
4 Delegationslista SoL december 2022 

5 Socialjouren Dalarna, statistik 2022-10-01—2022-12-31 Hedemora 
6 Socialjouren Statistik Hedemora 2022-01-01—2022-12-31 
7 Socialjouren Statistik Dalarna 2022-01-01—2022-12-31 

8 Regionen Utskrivningsklara, vårdtillfällen, december 2022 

9 Kontaktpolitikers verksamhetsbesök, information om gruppbostäder av 
enhetschef 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av delgivningar 
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