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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter 
 

Britt-Inger Remning (M) ordförande  
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Kerstin Lund (S)  
Åsa Ljungqvist (M)  
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Gunilla Berg (KD)  
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Eva Winarve-Westerholm (S)  
Jonas Carlgren (M)  
Pirjo Gustafsson (C) §§ 43–44 
 

Övriga närvarande  
Lennart Mångs (M), kommunstyrelsens ordförande §§ 31–37 
 
 
 
 
 

Ersättare 
 

 
Bengt Olof Hedlund (S)  
Mats Haglöf (M)  
Birgitta Westholm (M)  
Pirjo Gustafsson (C) §§ 31–42 
Ulf Bertilsson (SD) §§ 31–47, 49–52 
Monika Persson (KD)  
 

Tjänstemän  
Carina Björk, förvaltningschef 
Anette Eriksson, ekonom § 32 
Jennie Vikström, ekonom § 32  
Eva-Lena Getting, HR, personalchef § 33 
Göran Hoffman, förvaltningschef § 34 
Madeleine Lindeberg, kvalitetsutvecklare §§ 32–35 
Carina Lundgren, avdelningschef §§ 31–42 
Emelie Forslund, avdelningschef §§ 31–42 
Anna Frisk Gustafsson, avdelningschef §§ 31–42 
Michaela Grönvalls, enhetschef § 39 
Anna-Maria Matsdotter, 1:e socialsekr. § 39 
  
Ingela Sätterström, nämndsekreterare  
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§ 31  

Fastställande av dagordning 
 
Sammanfattning 
Genomgång av dagordningen. 
Ärenden gällande verksamhetsberättelse KPR och KFHR lyfts ur till 
omsorgsnämnd den 22 mars 2023. 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar fastställa dagordningen. 
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§ 32 Dnr ON045-23   042 

Årsbokslut omsorgsnämnden 2022 
 
Sammanfattning 
Under 2022 har förvaltningens ledningsorganisation stabiliserats och 
strukturerats utifrån rekrytering av ny avdelningschef, kvalitetsutvecklare 
och medicinskt ansvarig sjuksköterska. Förvaltningen har arbetat aktivt med 
aktivitetsplaner i enlighet med kommunens övergripande mål- och 
budgetarbete. Därtill har förvaltningen arbetat fram strategier och 
förvaltningens mål- och fokusdokument.  
Slutresultatet gällande budget för året ligger på + 16,3 mkr, 
kommunrevisionen ska kontrollera underlaget innan det fastställs, det görs 
den 7 mars. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens årsbokslut 14 februari 2023 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 14 februari 2023 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna årsbokslutet och 
överlämnar det till kommunstyrelsen. 
  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
Kommunstyrelsen 
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§ 33 Dnr ON043-23   013 

Sjukfrånvaro 2022 
 
Sammanfattning 
Eva-Lena Getting, HR, presenterar sjukfrånvaron för omsorgsförvaltningen. 
Den totala sjukfrånvaron var 9,8 % 
I januari låg sjukfrånvaron på 11%. Förkylningar, infektion, 
belastningsskador var vanligast förekommande. Psykisk ohälsa fanns på 3e 
plats. Till största del är det inte arbetsrelaterat. 
Arbetsskador/tillbud, 685 inkomna i hela kommunen, 409 av dem var i 
omsorgen. På särskilt boende var arbetsskada/tillbud högst, våld från 
brukare, lyft och stress. 
Den fysiska arbetsmiljön har sämst utfall i undersökning. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 22 februari 2023 
Powerpoint skickas ut efter sammanträdet. 

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

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 34 Dnr ON405-22   000 

Information om servicecenter 
 
Sammanfattning 
Göran Hoffman informerar om servicecenter. 
Personalsituationen har varit pressad under en tid. 
Kritik har kommit på grund av långa väntetider. 
Ny personal har nu blivit anställd. Många ansökningar på tjänsterna. 
En ny teamsamordnare är tillsatt. 
Arbetet pågår kring rutiner och arbetsformer för att allt ska bli bättre, 
väntetider ska minska, ett bra bemötande för kommunmedborgare och 
anställda. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 22 februari 2023 

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

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 35 Dnr ON046-23   012 

Omsorgsnämndens Kvalitetsberättelse, 2022 
 
Sammanfattning 
Madeleine Lindeberg, kvalitetsutvecklare informerar,  
kvalitetsberättelsen är en sammanställning av omsorgsnämndens 
kvalitetsarbete under 2022.  
Kvalitetsberättelsen ska ge en övergripande bild av arbetet med att 
systematiskt och löpande utveckla och säkra verksamheterna inom 
omsorgsförvaltningen. 
Den som bedriver Socialtjänst eller verksamhet enligt Lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) bör varje år upprätta en 
sammanhållen kvalitetsberättelse enligt Ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete SOSFS 2011:9 kap 7 § 1. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens kvalitetsberättelse 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av omsorgsförvaltningens kvalitetsberättelse 
2022. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 

 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
10(29) 

Sammanträdesdatum 
2023-02-22 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 36 Dnr ON057-22   013 

Månadsrapport, statistik 
 
Sammanfattning 
Månadsstatistik och jämförelsetal för verkställighet och myndighetsutövning 
under januari 2023. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens månadsrapport, januari 2023 
Jämförelsetal januari 2023 

Omsorgsnämndens beslut  
 

1. Omsorgsnämnden har tagit del av månadsrapport, statistik för januari 
2023 och tackar för rapporten.  

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

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 37 Dnr ON003-23   108 

Handlingsplan gällande kritik, ordinärt boende 
 
Sammanfattning 
I slutet av förra året framkom kritik på ordinärt boende. 
Omsorgsförvaltningen skrev ett yttrande och fick i uppdrag att återkomma 
med färdigställd handlingsplan för att komma tillrätta med bristerna 
Handlingsplan med riskkällor och åtgärdsplan har sammanställts av 
avdelningschef, enhetschefer och arbetsplatsombud. 
Åtgärder som skall rätta till de brister som upptäckts.  
Handlingsplanen sträcker sig from februari 2023 - december 2024.  
Om de åtgärder förvaltningen föreslår inte kan inrymmas inom befintlig ram 
kommer det att lyftas som separat ärende till Omsorgsnämnden 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 15 februari 2023 
Handlingsplan 15 februari 2023  

Omsorgsnämndens beslut  
1. Omsorgsnämnden godkänner handlingsplanen och uppdrar till 

omsorgsförvaltningen att arbeta efter denna.  

2. Omsorgsnämnden uppdrar till förvaltningen att återkomma till 
omsorgsnämnden i april med redovisning av åtgärder som inte 
inryms i befintlig ram. 

 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 38 Dnr ON036-23   700 

Utslusslägenheter, egenavgift per dygn 
 
Sammanfattning 
Omsorgsnämnden har inte haft en fastställd taxa för boende i 
utslusslägenhet utan den enskilde har debiterat hyra utifrån hyreskostnad för 
den aktuella lägenheten. Den enskilde har inte kunnat påverka vilken 
lägenhet som erbjudits och hyran har varierat utifrån vilken lägenhet som 
omsorgsförvaltningen haft ledig vi det aktuella tillfället. 

Genom en fastställd dygnskostnad blir vården mer jämlik. 

Omsorgsförvaltningen har i uppdrag att i första hand erbjuda insatser på 
hemmaplan för individer med missbruk eller beroendeproblematik. 

Insatsen utslusslägenhet innebär att individen förutom boende alltid har 
stödinsatser kopplade till boendet. Insatsen omfattar mer än ett boende och 
kan därmed ses som andra stöd och hjälpinsatser enligt 8 kap. 1 § 
Socialtjänstlagen, SoL 
 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens vuxenenhets tjänsteskrivelse 1 februari 2023 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar införa en egenavgift vid insats utslusslägenhet, 
och beslutar att förvaltningen ska ta ut ersättning i enlighet med 
bestämmelsen i 8 kap. 1 § Socialtjänstlagen.   
Avgiften ska följa den nivå som regeringen beslutar och som framgår av 6 
kap. 1 § Socialtjänstlagen, för närvarande 80 kr per dygn. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 40 Dnr ON032-23   730 

Riktlinjer för handläggning av området beroende och 
missbruk, vuxen 
 
Sammanfattning 
Omsorgsförvaltningens riktlinjer gällande handläggning av området 
beroende och missbruk, vuxen har setts över och reviderats utifrån de behov 
som verksamheten har uppmärksammat. 
 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse avseende riktlinjer 25 januari 2023 
Omsorgsförvaltningens vuxenenhets riktlinjer för handläggning av området 
beroende och missbruk, vuxen 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar fastställa riktlinjen gällande handläggning av 
ärenden gällande beroende och missbruk, och överlämnar därmed åt 
omsorgsförvaltningen att ansvara för skilda verksamhetsområden, uppgifter 
och arbetsformer. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 41 Dnr ON031-23   730 

Riktlinjer för handläggning av våld i nära relation, VINR, 
avseende vuxna. 
 
Sammanfattning 
Omsorgsnämnden saknar uppdaterade riktlinjer gällande handläggning av 
våld i nära relation avseende vuxna. Riktlinjer har skapats utifrån de behov 
som verksamheten har uppmärksammat. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 25 januari 2023 
Omsorgsförvaltningens riktlinje för handläggning av våld i nära relationer 
avseende vuxna 19 januari 2023 

Omsorgsnämndens beslut  
1. Omsorgsnämnden beslutar fastställa riktlinjen för handläggning av 

våld i nära relation avseende vuxna, och överlämnar därmed åt 
omsorgsförvaltningen att ansvara för skilda verksamhetsområden, 
uppgifter och arbetsformer. 

2. Omsorgsnämnden uppdrar till förvaltningen att återkomma med en 
redovisning gällande våld i nära relation avseende alla enheter inom 
förvaltningen, till omsorgsnämndens sammanträde i maj månad. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 42 Dnr ON335-22   737 

Information gällande tillsyn IVO och det fortsatta 
arbetet 
 
Sammanfattning 
IVO inkommit med en specifik mall där handlingsplanen ska rapporteras in. 
Verksamhetschef HSL har utgått från yttrandet och fört in uppgifter i avsedd 
mall från IVO.  

Verksamhetschef HSL arbetare vidare på en detaljerad handlingsplan som 
prioriteras och specificeras med kostnader utifrån de risker och brister som 
rapporterats. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 15 februari 2023 
Ivos formulär med återredovisning för HSL och särskilt boende 10 januari 
2023 
Omsorgsförvaltningens yttrande, utkast, 16 januari 2023 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen som skickats till IVO och 
verksamhetschef HSL får i uppdrag att presentera en detaljerad 
handlingsplan till Omsorgsnämnden sammanträde i april. 

 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 43 Dnr ON044-23   003 

Återrapportering av verkställighet av KF beslut 
 
Sammanfattning 
Enligt fastställd riktlinje för beredningsprocessen ska samtliga nämnder bidra 
till att en gemensam beredningslista finns upprättad, en så kallad 
uppdragsbevakning.  
Dokumentansvarig för beredningslista är kommunsekreteraren och 
administratörer är nämndsekreterarna.  
I beredningslistan skriver respektive sekreterare in samtliga uppdrag som den 
egna nämnden givit förvaltningen. För kommunfullmäktige samt 
kommunstyrelsen och dess utskott skrivs även in uppdrag till andra nämnder 
och förvaltningar.  
Ett utdrag från beredningslistan med nämnden och dess förvaltningsuppdrag ska 
delges nämnden minst fyra gånger per år (februari, maj, september och 
december). 
Kommunstyrelsen uppdrar till nämnderna att tidsätta resterande uppdrag och 
redovisa i april.  
 

Beslutsunderlag 
KS § 25 Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 7 februari 2023 
Uppdragsbevakningslista från KS och KF 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av uppdragsbevakningslistan från 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige och beslutar att uppdra till 
förvaltningen att se över tidssättning av uppdragen till omsorgsnämndens 
sammanträde i mars. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
Kommunstyrelsen 
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§ 44 Dnr ON042-23   700 

Riktlinjer, ny mandatperiod, kontaktpolitiker 2023–2026 
 
Sammanfattning 
Riktlinjer för kontaktpolitiker i omsorgsnämnden. 
Kontaktpolitikerfunktionen är tillsammans med bland annat nämndens 
systematiska kvalitetsarbete och internkontroll ett led i att ge 
nämndsledamöterna kunskap och insyn i omsorgsnämndens verksamhet. 

Beslutsunderlag 
Riktlinje för kontaktpolitiker 24 augusti 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden fastställer riktlinjer för kontaktpolitiker. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 45 Dnr ON042-23   700 

Indelning av kontaktpolitiker 
 
Sammanfattning 
Fördelning av verksamhetsområden för omsorgsnämndens kontaktpolitiker. 
 
En fördelning av verksamhetsområden ses över, förslag tas emot från de 
olika partierna i omsorgsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för kontaktpolitiker. 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden uppdrar till förvaltningen att upprätta lista för indelningen 
av kontaktpolitikers verksamhetsområden utifrån inkomna förslag. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 46 Dnr ON025-23   114 

Yttrande till Förvaltningsrätten 
 
Sammanfattning 
Komplettering har skickats in till Förvaltningsrätten gällande 
laglighetsprövning enligt kommunallagen, omsorgsnämnden har fått 
möjlighet att yttra sig över det som står i handlingarna, ska vara 
Förvaltningsrätten tillhanda senast den 24 februari 2023. 
 

Beslutsunderlag 
Förvaltningsrättens underrättelse om inkomna handlingar i mål 167–23, 10 
februari 2023 
Omsorgsnämndens yttrande 13 februari 2023 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden motsätter sig överklagandet och yrkar att det ska avslås.  
 
De handlingar som inkommit vid överklagande har inte tillfört ärendet några 
nya omständigheter eller uppgifter. Omsorgsnämnden vidhåller därför sin 
uppfattning i ärendet och överlämnar handlingarna till Förvaltningsrätten för 
beslut. 

 

Marit Andersson utgår på grund av Jäv 
Ulf Bertilsson utgår på grund av Jäv 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
Förvaltningsrätten i Falun 
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§ 47 Dnr ON014-23   006 

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

Beslutsunderlag 
Ärendeuppföljningslista, reviderad 21 januari 2023 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har gått igenom ärendeuppföljningslistan. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 48 Dnr ON005-23   700 

Initiativärende kriskommitté 
 
Sammanfattning 
Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna har tillsammans inlämnat ett 
initiativärende vid omsorgsnämndens verkställighetsutskotts sammanträde 
den 9 januari 2023.  
”Det är rejäl kris i omsorgen i Hedemora kommun. Förändring måste ske, 
och det snabbt! Kommunen följer inte Hälso-och sjukvårdslagen. 
IVO konstaterar i sin rapport bl.a. att lägsta nivån av vården på SÄBO är 
oacceptabelt låg.  
Med anledning av ovanstående yrkar vi att Omsorgsnämndens verkställande 
utskott: Att: Omgående tillsätta en kriskommitté där samtliga partier som 
sitter i omsorgsnämnden finns representerade.” 

 

Omsorgsnämndens presidium har efter ett möte den 18 januari 2023, med de 
fackliga organisationerna, kommunalråd, förvaltningschef och 
avdelningschefer, uppdraget att omedelbart påbörja arbetet och återkomma 
med förslag på åtgärder för att komma till rätta med de problem som finns 
inom äldreomsorgen. 

Beslutsunderlag 
Initiativärende från Marit Andersson (SD), Gunilla Berg (KD) 9 januari 
2023 

 

Yrkande 
Marit Andersson (SD) och Gunilla Berg (KD) yrkar på beviljande av beslut. 

Förslag om godkännande ställs mot lagt förslag om avslag till beslut. 
Majoritetsröstning, de som är för ett avslag till beslut om kriskommitté röstar 
genom att säga ja, de som är för ett godkännande av förslaget om 
kriskommitté röstar ja. 

Ordförande beslutar att förslaget om avslag till beslut får röstövertag. 
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Votering begärs av Marit Andersson (SD) och Gunilla Berg (KD) 

Öppen röstning genom uppropslista genomförs, röst med ja bifaller beslut 
om avslag till kriskommitté, röst med nej bifaller beslut om beviljande av 
kriskommitté. 

Röstningsresultat utfaller med 7 röster för ett avslag till kriskommitté och 2 
röster för ett bifall till kriskommitté. 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar avslå förslaget om att tillsätta en kriskommitté i 
och med att det inte finns behov att tillsätta en speciell krisgrupp då frågan 
kan hanteras inom befintlig organisation. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 



 

UPPROPS- OCH OMRÖSTNINGSLISTA   Omsorgsnämnden Datum:  2023-02-22  
 
 
ÄRENDE 22 INITIATIVÄRENDE GÄLLANDE KRISKOMMITTÉ 
 

NÄRVARANDE 

 
TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE ÄRENDE 

NR 22 
ÄRENDE 
NR 

 

 JA NEJ  JA NEJ AVSTÅR JA NEJ AVSTÅR 

Kajsa-Lena Fagerström, ordf.  S  X  Eva Winarve-Westerholm (S) X      

Kerstin Lund  MP        X   X      

Britt-Inger Remning, 1:e vice ordf.  M X   X      

Åsa Ljungqvist   M X   X      

Charles Karjalainen  M  X  Jonas Carlgren (M) X      

Anette Granegärd, 2:e vice ordf.  C X   X      

Inga-Britt Johansson  KL X   X      

Marit Andersson  SD X    X     

Gunilla Berg  KD X    X     

            

          

Eva Winarve-Westerholm Ersättare S X         

Bengt Olof Hedlund Ersättare S X         

Jonas Carlgren Ersättare M X         

Mats Haglöf Ersättare M X         

Birgitta Westholm Ersättare M X         

Pirjo Gustafsson Ersättare C X         

Joakim Svedlund Ersättare KL  X        

Ulf Bertilsson Ersättare SD X         

Monika Persson Ersättare KD X         

Cajsa Sjösten Insynsplats V  X        
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§ 49  

Förvaltningschef informerar 
 
Sammanfattning 
Måltidssituationen på särskilt boende, en bättre struktur vid måltider, 
personalen sitter med, mer utsmyckning i matsalen, ingen diskmaskin sätts 
på vid måltiden, alla boenden arbetar för att förbättra måltidssituationen. 

Språkombud, diskussion förs med bildningsförvaltningen. 

Ingen fördelning av nyanlända till kommunen, mottagandeanvisning 
kommer från migrationsverket gällande personer från Ukraina. 

Nämnden för ATL, alkohol/tobak/läkemedel, ekonomin är plus minus noll i 
kostnader för 2022. 

Lina Norlander har fått tjänsten som nämndsekreterare, kommer i mars för 
introduktion. 

Årsbudget 2024 har påbörjats, Carina kommer att utgå ifrån dagsläget med 
den utökning av brukarantalet som är aktuell nu, ser över framtidsfrågor.  
Beslut utifrån avdelningschef HSR s situation, ett större deltagande från HR 
avdelningen för stöd. Carina kommer att gå till förhandling om en 
projektanställning för att underlätta för Emelie. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 22 februari 2023 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av förvaltningschefs information. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 50  

Rapporter 
 
Sammanfattning 
 
Initiativärende från Gunilla Berg och Monika Person (KD) Tas till 
beredningen och ärendet kommer till omsorgsnämnd i mars. 
 
Projektbeskrivningar ska göras.  
Ett projekt inom Fokus hemtjänst ska göras med att ta bort tidsättningen på 
insatserna. Projektet startas i mars och pågår i 3 månader, personalen lägger 
sin egen arbetsdag utifrån dagens besök med insatser. 

Anette Granegärd (C) Hemtjänsten slänger plasthandskar och skoskydd 
direkt på marken. Läggs i klagomål/synpunkter. 

Inga-Britt Johansson (KL) gällande hemtjänstpersonalen i Stjärnsund, har 
ingenstans att ta vägen och äta sin lunch och gå på toalett. Eventuellt finns 
tillgång till förskolan eller att en lokal går att hyra. 
 
Frågor från Gunilla Berg (KD) till förvaltningen. 
1. Finns det en beslutad policy beträffande brukare som är beviljade 
hemtjänst och som har husdjur egna eller andras husdjur på besök? 
2. Omfattas personal inom hemtjänsten av KRAM? 
3. Stämmer det att Hedemora ska ha landets billigaste hemtjänst? 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 22 februari 2023 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av rapporter. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 51  

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

A) Delegationslistor för januari 2023, socialtjänst. 
Skickas med utskick, delgivning per mejl, avidentifierade. 

B) Delegationslistor för januari 2023, äldreomsorg och LSS. 
Skickas med utskick, delgivning per mejl, avidentifierade. 

C) Delegationslistor för december 2022, januari 2023, 
bostadsanpassningsärenden, skickas per mejl, avidentifierade. 

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

E) Delgivning av enhetschef 
Beslut tagna på delegation, delgivning skickas per mejl 

F) Delgivning av ordförandebeslut 
Beslut om placering på behandlingshem, barn- och ungdomsenheten 
2023-02-07 
Beslut om familjehemsplacering, barn- och ungdomsenheten  
2023-02-07 
Beslut om placering, barn- och ungdomsenheten 2023-02-07 
 

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

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 52  

Delgivningar 
 
Sammanfattning 
Förvaltningsrätten i Falun, 2023-02-06, mål nr 2639–22, Ekonomiskt 
bistånd, överklagan avslås 
Förvaltningsrätten i Falun, 2023-02-06, mål nr 3842–22, Ekonomiskt 
bistånd, överklagan avslås 
Förvaltningsrätten i Falun, 2023-02-06, mål nr 5384–22, Ekonomiskt 
bistånd, överlämnar ansökan om gymkort till omsorgsnämnden för 
handläggning i enlighet med skäl för avgörande, i övrigt avslås överklagan. 
Förvaltningsrätten i Falun, 2023-02-09, mål nr 4796–22, Ekonomiskt 
bistånd, överklagan avslås 
Kammarrätten i Sundsvall, 2023-01-17, mål nr 2986-22, yrkan att LVM 
avslås, överklagan avslås. 
Kammarrätten i Sundsvall, 2023-01-20, mål nr 471-22, ekonomiskt stöd, 
personlig assistans, överklagan avslås. 
Kammarrätten i Sundsvall, 2023-01-20, mål nr 472-22, ekonomiskt stöd, 
personlig assistans, överklagan avslås. 

 

Utskickade 

1. Förkortningar med förklaringar, omsorgsförvaltningen 

2. Beslut tagna på delegation, avdelningschef 

3. Beslut tagna på delegation, enhetschef 

4. Delegationsrapport för januari 2023, IFO 

5. Delegationsrapport för januari 2023, LSS 

6. Delegationsrapport för januari 2023, SoL 

7. Delegationsrapport för december 2022, januari 2023, 
bostadsanpassning. 

8. Socialstyrelsen, kommunstatistik jan-dec 2022, Avesta, Borlänge, 
Hedemora, Ludvika, Smedjebacken, Säter. 
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9. Regionen, utskrivningsklara januari. 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av delgivningar 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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