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Tjänstemän Carina Björk, förvaltningschef  
Anna Frisk Gustafsson, avdelningschef  
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Anette Eriksson, ekonom §§ 54–55 
Jennie Vikström, ekonom §§ 54–55 
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§ 53  

Fastställande av dagordning, anmälan om Jäv 
 
Sammanfattning 
 
Genomgång av dagordning. 

Ingen anmälan om jäv 

Punkt 7 enligt kallelselistan gällande lokalfrågan tas bort 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden fastställer dagordningen. 
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§ 54 Dnr ON102-22   041 

Ekonomisk rapport 
 
Sammanfattning 
Ekonomisk rapport för januari-februari 2023 
Omsorgsförvaltningen redovisar efter två månader ett underskott med 1,9 
mkr. Intäkterna är 0,4 mkr lägre än budgeterat. Personalkostnaderna är 0,8 
mkr högre än budgeterat. Under februari har ersättning för överskjutande 
semesterdagar betalts ut till ett belopp med 1,5 mkr. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk rapport, februari 2023 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av den ekonomiska rapporten för februari 
2023 och uppdrar till förvaltningen att se över de negativa siffrorna och att 
ha kontroll så att inte kostnaderna skjuts över på nästkommande år. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 55 Dnr ON067-23   041 

Budgetberedning och flerårsplan inför budget 2024 
 
Sammanfattning 
Arbetsmaterial, budgetberedning för 2024 pågår gällande prioriteringar för 
att komma ner på ram. Arbetsmaterial presenteras av ekonomer och 
förvaltningschef. 

Budget på ram ska presenteras i april. Omsorgsnämnden beslutar om budget 
2024 på ram i maj, MBL ska göras. 
Budgetberäkning i dagsläget, avvikelse – 12 185 från ram. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig information och presentation av pågående budgetarbete vid 
sammanträdet 22 mars 2023. 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av presentationen av pågående budgetarbete 
och uppdrar till omsorgsförvaltningen att arbeta för att komma ner till budget 
enligt ram. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 56 Dnr ON057-22   013 

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

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens månadsrapport, februari 2023 
Jämförelsetal februari 2023 

Omsorgsnämndens beslut  
 

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

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

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 57  

Information från säkerhetschef 
 
Sammanfattning 
Säkerhetschef Per Torsell informerar om informationssäkerhet. 
Information är det viktigaste en kommun äger. 
Styrdokument om informationssäkerhet finns på Hedemora hemsida samt på 
intranätet.  
Åtgärder är på gång för att säkerställa informationsflödet.  
Nano undersökningen har gjorts av medarbetare i kommunen, den har inte 
gjorts av omsorgsnämnden, osäker källa så det har slängts bort. 
Krav bör ställas på hur det ser ut i förvaltningen med avtal och 
upphandlingar, kontinuitet, riktighet och laglighet i systemen. En ny rapport 
finns gällande informationssäkerhetssystemet som är skickad till 
kommunstyrelsens presidium. 
Låst hus är för att skydda information samt personal. Behörighetstilldelning 
till dem som behöver/ska ha tillträde.  
Alla externa som ska ha någon tillgång till lokaler, ska vara anmälda till den 
som har arbetsmiljöansvar. Den som bjuder in personer ansvarar för var de 
befinner sig. 
En BRÅ samordnare finns nu på 50 % för samordning. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 22 mars 2023 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av och tackar för information 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 58 Dnr ON047-23   700 

Tema IFO 
 
Sammanfattning 
Avdelningschef Anna Frisk Gustafsson informerar om individ och 
familjeomsorgens enheter. 
4 enheter med enhetschefer, Biståndsenheten, Barn- och ungdomsenheten, 
Vuxenenheten och Arbetsmarknadsenheten. 
BoU, en familjerättssekreterare är nyanställd, Vuxenenheten och AME, 
Mini-Maxi har fungerat väldigt bra. Ca 55 åtgärdsanställningar och 
samordningsteamet Kraften har 40 deltagande.  
Vuxenenheten utreder VINR, arbetar med försörjningsstöd, flyktingfrågor 
och beroende.  
Tät samverkan med bildning. 
2 öppenvårdsverksamheter inom IFO, Gnistan riktar sig till barn och familj, 
barn och ungdom, 2 fältassistenter/ungdomsstödjare är anställda.  
Stinsen, arbetar med vuxna med missbruk och beroende, arbetar med 12 
steg, KBT. 
Familjecentralen, ett samarbete med Gnistan, de finns där en halvdag per 
vecka, samverkansmöten byggs upp. 
Samverkar med andra kommuner, socialjour, Barnahus, gemensamt HVB, 
gemensam rekrytering av familjehem. bistånd 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 22 mars 2023 

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

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 

 



 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
11(26) 

Sammanträdesdatum 
2023-03-22 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 59 Dnr ON068-23   012 

AME, genomlysning 
 
Sammanfattning 
Omsorgsnämnden gav 2021-11-24 omsorgsförvaltningen i uppdrag att 
genomlysa arbetsmarknadsenheten, i effektivitet och framtida inriktningar. 
Detta då enheten påvisat ett ekonomiskt underskott tidigare år, samt för att 
möta kommande behov.  
Syftet är att undersöka om enhetens resurser används effektivt samt ge 
förslag till utveckling. Samtliga verksamheter inom arbetsmarknadsenheten 
har ingått i genomlysningen. 
 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, arbetsmarknadsenheten (AME)  
14 mars 2023 
Omsorgsförvaltningens genomlysning av AME 6 februari 2023 
 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av genomlysningen och uppdrar till 
omsorgsförvaltningen att arbeta enligt föreslagna åtgärder och att 
förvaltningen återkommer med en uppföljning till sammanträdet 21 juni 
2023. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 60 Dnr ON053-23   049 

Lyckträffen Vikmanshyttan, ansvarsområde 
 
Sammanfattning 
I januari 2022 tog arbetsmarknadsenheten över uppgiften från hemtjänsten 
som en besparingsåtgärd. Besparingen som genomfördes var en minskning 
av budget hos avdelningschef för hemtjänsten om 150 000 kronor vilket 
motsvarar 0,35 årsarbetare. 
Lyckträffen, är en samlingslokal för äldre personer som bor i anslutning till 
samlingslokalen. Cirka tio personer samlas varje vardag och beställer 
gemensamt mat från en lokal restaurang.  

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 3 februari 2023 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar att skötsel av Lyckträffen återgår till hemtjänsten. 
Medlen justeras i budgeten för 2024. Ändringen gällande skötsel sker dock 
redan den 1 april 2023 varpå utfallet för i år följaktligen blir ca 120 000 kr 
högre än budget för den hemtjänstgrupp som sköter detta. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 61 Dnr ON055-23   012 

Korttidsvistelse, effektivisering 
 
Sammanfattning 
Omsorgsförvaltningen har ett uppdrag att utreda organisationen för 
effektivisering av korttidsenheten sedan 2019 
Förslag framkom att se över om det gick att ta bort korttids alternativt att 
effektivisera denna. I början på 2020 kom pandemin och Omsorgsnämnden 
beslutade att flytta fram utredningen om effektivisering. 
Omsorgsförvaltningen anser att det idag inte finns någon möjlighet att stänga 
korttidsenheten och att verksamheten bedrivs på ett så effektivt sätt som går. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 24 februari 2023 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit emot informationen och beslutar att uppdraget 
anses besvarat. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 62 Dnr ON054-23   012 

Bemanning, effektivisering 
 
Sammanfattning 
Omsorgsförvaltningen har ett uppdrag sedan 2019 att utreda effektivisering 
av bemanningsenheten. Vid sidan av har HR-avdelningen fått ett uppdrag att 
utreda en centralisering av bemanningsenheten. Detta för att utreda 
möjligheten till att fler förvaltningar kan använda sig av bemanningsenheten 
gällande vikarieanskaffning och öka kvalitén på rekryteringsprocessen. 
Utifrån detta har inga större förändringar gjorts inom bemanningsenheten 
och väntas inte göras förens uppdraget om centralisering är utrett och 
beslutat. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 15 februari 2023 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen och beslutar att uppdraget 
avslutas och avvaktar HR enhetens uppdrag. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 63 Dnr ON065-23   700 

Tema Hemtjänst och Biståndsenheten 
 
Sammanfattning 
Personal från hemtjänst och biståndshandläggare informerar om respektive 
arbetsområde. 
Biståndshandläggare berättar om hur ärenden kommer in till biståndsenheten 
och hur ärendehanteringen går till. 
Hemtjänst informerar om hur det går till med verkställigheten av besluten. 
Planeraren tar emot beslutet och ser till att alla delar av helheten ska fungera 
ihop. I första hand ska det vara kontaktpersonalen som går till respektive 
brukare. Personal från demensteamet berättar om verksamheten. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 22 mars 2023 

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

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 64 Dnr ON069-23   012 

Patientsäkerhetsberättelse 2022 
 
Sammanfattning 
Medicinsk ansvarig sjuksköterska, (MAS) informerar 
Varje år ska alla vårdgivare upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Den ska 
beskriva det systematiska patientsäkerhetsarbetet som skett under föregående 
år.  
Patientsäkerhetsarbetet ska vidare beskriva vilka mål och strategier som 
vårdgivaren ska fokusera på i framtiden, utifrån de resultat som uppnåtts. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens patientsäkerhetsberättelsen 14 mars 2023 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 14 mars 2023 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelsen och uppdrar åt 
förvaltningen att genomföra nulägesanalys och redovisa handlingsplan för 
förbättringsåtgärder med den nationella handlingsplanen ”Agera för säker 
vård” som grund. 
  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 65 Dnr ON458-22   709 

Redovisning HME chefsnivå 
 
Sammanfattning 
Carina Björk, förvaltningschef informerar.  
Övergripande för ledningskontoret. Arbetsmiljön har fått ett lågt värde. 
Carina planerar för fortsatt arbete med resultaten. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig presentation vid sammanträdet 22 mars 2023 
HME undersökningen skickas ut efter sammanträdet. 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av redovisning av HME undersökningen på 
chefsnivå. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 66 Dnr ON326-19   003 

Verksamhetsberättelse 2022 KFHR 
 
Sammanfattning 
Verksamhetsberättelse för 2022 för vad som inträffat under året med 
sammanträden och inbjudna föreläsare 
 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsberättelse 2022, 10 februari 2023 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar godkänna verksamhetsberättelsen för kommunala 
funktionshinderrådet 2022. 

Reservation 

Marit Andersson (SD) och Gunilla Berg (KD) reserverar sig mot beslutet 

 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
Kommunala funktionshinderrådet 
Kommunstyrelsen 
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§ 67 Dnr ON326-19   003 

Verksamhetsberättelse 2022 KPR 
 
Sammanfattning 
Verksamhetsberättelse för 2022 för vad som inträffat under året med 
sammanträden och inbjudna föreläsare 
 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsberättelse 2022, 9 februari 2023 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar godkänna verksamhetsberättelsen för kommunala 
pensionärsrådet 2022. 

Reservation 

Marit Andersson (SD) och Gunilla Berg (KD) reserverar sig mot beslutet 

 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
Kommunala pensionärsrådet 
Kommunstyrelsen 
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§ 68 Dnr ON062-23   012 

Planering för KPR och KFHR, organisatorisk flytt till 
kommunstyrelsen 
 
Sammanfattning 
Utifrån skrivelse som inlämnats från KPR om flytt av kommunala 
pensionärsrådet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat ärendet till KPR och KFHR och 
Omsorgsnämnden för yttrande gällande förslag om att flytta råden till 
kommunstyrelsen. 
Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 27 mars 2023.  
 
Uppdrag gavs till KPR och KFHR att inkomma med yttrande inför revidering av 
respektive program för råden. Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda 
senast den 27 mars 2023. 

Beslutsunderlag 
Yttrande från kommunala pensionärsrådet 2 mars 2023 
Yttrande från kommunala funktionshinderrådet 7 mars 2023 
Skrivelse från kommunala pensionärsrådet gällande organisatorisk flytt till 
KS 18 oktober 2022 
KSAU § 25 protokoll 28 februari 2023 
Program för KPR och KFHR 2019–2022, 18 februari 2020 

Omsorgsnämndens beslut  
1. Omsorgsnämnden ställer sig bakom förslaget om organisatorisk flytt 

av kommunala pensionärsrådet, KPR, och kommunala 
funktionshinderrådet, KFHR, till kommunstyrelsen. 

2. Omsorgsnämnden ställer sig bakom kommunala pensionärsrådets, 
KPR, och kommunala funktionshinderrådets, KFHR, förslag att 
uppdraget gällande revidering av program görs efter en 
organisatorisk flytt. 

  

Utdrag till 

Omsorgsförvaltningen 
Kommunala pensionärsrådet 
Kommunala funktionshinderrådet 
Kommunstyrelsen 
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§ 69 Dnr ON064-23   700 

Initiativärende gällande fokus Hemtjänst 
 
Sammanfattning 
Gunilla Berg och Monika Persson, Kristdemokraterna, har lämnat ett 
initiativärende gällande Fokus hemtjänst enligt Mörbylångamodellen. 

Ett projekt i hemtjänsten startar i april med tidlösa insatsbesök, personalen 
får ansvara för tidssättning och att insatserna utförs inom rimlig tid. 

Beslutsunderlag 
Initiativärende, Kristdemokraterna 3 februari 2023 
Bilaga från Kristdemokraterna, Fokus hemtjänst Mörbylånga 

Omsorgsnämndens ordförandes skrivelse 15 mars 2023 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av information och uppdrar till förvaltningen 
att inkomma med en rapport på hur projektet fallit ut till omsorgsnämndens 
sammanträde 27 september 2023 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 70 Dnr ON014-23   006 

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

Beslutsunderlag 
Ärendeuppföljningslista, reviderad 22 februari 2023 

 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har gått igenom ärendeuppföljningslistan. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 71  

Förvaltningschef informerar 
 
Sammanfattning 
Pågående budgetarbete. 
En ansökande till tjänst som verksamhetschef. 
LSS omstrukturering i särskilt boende, åldersindelning, ser över de olika 
verksamheterna. En översyn görs i hela LSS verksamheten. Enhetspool ses 
över. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 22 mars 2023 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av förvaltningschefs information. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 72  

Rapporter 
 
Sammanfattning 
Kajsa-Lena Fagerström (S) Möten med KPR kommer att fortgå som vanligt 
fram till eventuell flytt. 
FINSAM styrelse, olika projekt, utbildning för personal, rapport från team – 
får ut 50 % av deltagarna i arbete. Nästa möte kommer att vara i Hedemora. 
Kerstin Lundh, (MP) Möten med KFHR kommer att fortsätta fram till 
eventuell flytt. 
Anette Granegärd (C) Från kommunförbundet i länet, kommer att ha ett 
projekt Mas-resan, försöka locka hem personer till länet. 
Kajsa-Lena Fagerström (S) POLSAM – samverkan kommun och region, 
många nya deltagare. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 22 mars 2023 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av rapporter. 
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§ 73  

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

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

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

C) Delegationslistor för februari 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 

Delgivning av ordförandebeslut 
Beslut om placering på behandlingshem, vuxenenheten, ONMU 2023-03-07 
 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av delgivning av beslut tagna på delegation. 
Ett utpekat ärende gällande biståndsbedömning avseende ett avslag till 
särskilt boende och ett beviljande av särskilt boende. 
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§ 74  

Delgivningar 
 
Sammanfattning 
Förvaltningsrätten i Falun, 2023-02-15, mål nr 3472–22, Ekonomiskt 
bistånd, överklagan avslås 
Förvaltningsrätten i Falun, 2023-02-16, mål nr 3372–22, Ekonomiskt 
bistånd, överklagan avslås 
Förvaltningsrätten i Falun, 2023-02-16, mål nr 4068–22, Ekonomiskt 
bistånd, överklagan avslås 
Förvaltningsrätten i Falun, 2023-02-23, mål nr 3883–22, Ekonomiskt 
bistånd, överklagan avslås 
Förvaltningsrätten i Falun, 2023-02-24, mål nr 4164–22, Ekonomiskt 
bistånd, överklagan avslås 
Förvaltningsrätten i Falun, 2023-03-03, mål nr 5281–22, Ekonomiskt 
bistånd, överklagan avslås 

Kammarrätten i Sundsvall, 2023-02-28, mål nr 2938–22, överklagan 
gällande beredande av vård av unga, avslås 

 
Utskickade 

Beslut på delegation IFO 
Beslut på delegation LSS 
Beslut på delegation SoL 

Beslut på delegation, avdelningschef 
Beslut på delegation, enhetschef 

Region Dalarna, Utskrivningsklara februari 

Socialstyrelsens statistik, familjerådgivning 2023-01-01-2023-02-28, Avesta, 
Borlänge, Hedemora, Ludvika, Smedjebacken, Säter. 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden har tagit del av delgivningar. 

  


	Närvarolista
	Innehållsförteckning
	§ 53
	Fastställande av dagordning, anmälan om Jäv
	Omsorgsnämndens beslut

	§ 54 Dnr ON102-22   041
	Ekonomisk rapport
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens beslut
	Utdrag till


	§ 55 Dnr ON067-23   041
	Budgetberedning och flerårsplan inför budget 2024
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens beslut
	Utdrag till Omsorgsförvaltningen


	§ 56 Dnr ON057-22   013
	Månadsrapport statistik
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens beslut
	Utdrag till


	§ 57
	Information från säkerhetschef
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens beslut
	Utdrag till


	§ 58 Dnr ON047-23   700
	Tema IFO
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens beslut
	Utdrag till


	§ 59 Dnr ON068-23   012
	AME, genomlysning
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens beslut
	Utdrag till


	§ 60 Dnr ON053-23   049
	Lyckträffen Vikmanshyttan, ansvarsområde
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens beslut
	Utdrag till


	§ 61 Dnr ON055-23   012
	Korttidsvistelse, effektivisering
	Beslutsunderlag
	Utdrag till


	§ 62 Dnr ON054-23   012
	Bemanning, effektivisering
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens beslut
	Utdrag till


	§ 63 Dnr ON065-23   700
	Tema Hemtjänst och Biståndsenheten
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens beslut
	Utdrag till


	§ 64 Dnr ON069-23   012
	Patientsäkerhetsberättelse 2022
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens beslut
	Utdrag till


	§ 65 Dnr ON458-22   709
	Redovisning HME chefsnivå
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens beslut
	Utdrag till


	§ 66 Dnr ON326-19   003
	Verksamhetsberättelse 2022 KFHR
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens beslut
	Utdrag till


	§ 67 Dnr ON326-19   003
	Verksamhetsberättelse 2022 KPR
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens beslut
	Utdrag till


	§ 68 Dnr ON062-23   012
	Planering för KPR och KFHR, organisatorisk flytt till kommunstyrelsen
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens beslut

	§ 69 Dnr ON064-23   700
	Initiativärende gällande fokus Hemtjänst
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens beslut
	Utdrag till


	§ 70 Dnr ON014-23   006
	Ärendeuppföljning
	Beslutsunderlag
	Utdrag till


	§ 71
	Förvaltningschef informerar
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens beslut
	Utdrag till


	§ 72
	Rapporter
	Beslutsunderlag
	Omsorgsnämndens beslut

	§ 73
	Delgivning av beslut tagna på delegation
	Omsorgsnämndens beslut

	§ 74
	Delgivningar
	Omsorgsnämndens beslut


