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Kommunstyrelsens utskott för omsorg 

Plats och tid: Tingssalen, kommunhuset, 2020-08-12 kl. 13:00 – 14:00 

Beslutande: Håkan Yngström (C), ordförande 
Hans-Göran Olsson (S), vice ordförande 
Madeleine Thalin (C) 
Aino Eurenius (C) ersättare för Bengt Hahne (KD) 
Marie Olsson (S) 
 

Övriga deltagare: Jesper Karlsson, omsorgschef 
Pernilla Davidsson, 1:e socialsekreterare § 47–49, 52:1 
 

Utses att justera: Aino Eurenius (C) 

 

Justeringens 
plats och tid: 

Gemensamt stöd och medborgarservice 

 

Underskrifter: ______________________________________ 

Birgitta Moraeus, sekreterare 

 

Paragraf 47 - 54 

 ______________________________________ 

Håkan Yngström, ordförande 

 

 

 ______________________________________ 

Aino Eurenius, justerare 

 

____________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kommunstyrelsens 
utskott för omsorg 

Sammanträdesdatum: 2020-08-12 

Överklagningstid: 2020-08-15 – 2020-09-04 

Anslaget sätts upp: 2020-08-15 Anslaget tas ner: 2020-09-05 

Förvaringsplats för protokollet: Gemensamt stöd och medborgarservice 

 

____________________________ 

Underskrift 

 

____________________________ 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Innehållsförteckning 

Sekretessärende 3 

Sekretessärende 4 

Sekretessärende 5 

Länsövergripande överenskommelse om samverkan för trygg och säker 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (SUS) 

6 

Förlängning av samverkansbeslut avseende tillnyktringsverksamhet 7 

Informationsärenden 8 

Delegationsbeslut 9 

Delgivningar 10 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 47  

 

Undantagen enligt sekretess. OSL 26 kap 1 § Socialtjänst 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 48  

 

Undantagen enligt sekretess. OSL 26 kap 1 § Socialtjänst 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 49  

 

Undantagen enligt sekretess. OSL 26 kap 1 § Socialtjänst 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 50 OK OMS 2020/00099–1 

 

Länsövergripande överenskommelse om samverkan för 
trygg och säker utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
(SUS) 

Beslut 
Utskottet för omsorg föreslår: 
Kommunstyrelsen godkänner den länsövergripande överenskommelsen om samverkan 
för trygg och säker utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Godkännandet ska gälla 
under förutsättning att samtliga ingående parter fattar likalydande beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Orsa kommun har, i likhet med övriga dalakommuner, sedan 2018 en 
överenskommelse med Region Dalarna om hur vi ska samverka för att åstadkomma en 
trygg och säker utskrivning från slutenvården. 
I sak föreslås inga stora förändringar jämfört med tidigare år, utöver avtalstiden. Den 
bärande tanken med överenskommelsen är med andra ord att kommunerna och 
regionen gemensamt verkar för att patienter skrivs ut så snart som möjligt efter att den 
behandlande läkaren bedömt patienten som utskrivningsklar. Om kommunen inte 
lyckas ta emot en sådan utskrivning inom en viss period så får kommunen ersätta 
regionen med en viss dygnskostnad som fastställs årligen av Socialstyrelsen (för 
närvarande är den 8 200 kr/dygn). 
De tidigare överenskommelserna har tecknats på ett år i taget. För att undvika att 
hamna i den situation vi är i nu, att godkänna en överenskommelse för innevarande år 
först efter sommaren, föreslås dels en ändring av avtalstiden till 2 år, dels att avtalet 
förlängs per automatik om det inte sägs upp. 
Frågan har beretts i länschefsnätverket och därefter behandlats i välfärdsrådet, med 
resultatet att överenskommelsen rekommenderas godkännas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-08-05 
Bilaga 1 – Underlag för rekommendation, välfärdsrådet, 2020-06-17 
Bilaga 2 – Länsövergripande överenskommelse om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård 
 

Förslag till beslut 
Utskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna den länsövergripande 
överenskommelsen om samverkan för trygg och säker utskrivning från sluten hälso- 
och sjukvård. Godkännandet ska gälla under förutsättning att samtliga ingående parter 
fattar likalydande beslut. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 51 OK OMS 2020/00098–2 

 

Förlängning av samverkansbeslut avseende 
tillnyktringsverksamhet 

Beslut 
Utskottet för omsorg föreslår: 
Kommunstyrelsen förlänger samverkansbeslutet avseende tillnyktringsverksamhet per 
den 24 maj 2017 (reviderad 2017-09-22) innebärande att beslutet gäller t.o.m. 2021-11-
30 samt att en ny utvärdering ska vara genomförd innan 2021-03-30. Om inte ett nytt 
samverkansbeslut träffas innan 2021-06-30 upphör verksamheten 2021-11-30. Beslutet 
ska gälla under förutsättning att samtliga ingående parter fattar likalydande beslut. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Samtliga dalakommuner och Region Dalarna har sedan tidigare beslutat om en 
gemensam tillnyktringsverksamhet som verkar på tre orter (Avesta, Mora och Falun). 
Syftet är att kunna ge berusade personer som omhändertagits av polis en medicinskt 
säker tillnyktring under övervakning av sjukvårdspersonal. Den nystartade 
verksamheten skulle utvärderas innan beslut om eventuell fortsättning. Sådan 
utvärdering har ännu inte kunna ske. 
Som det ursprungliga beslutet är fattat skulle den nystartade verksamheten upphöra 
om man inte fattade nytt beslut, vilket i sin tur förutsatte den nyss nämnda 
utvärderingen. Nu föreslås i stället en förlängning av samverkansavtalet, för att hinna 
med en riktig utvärdering innan ställningstagande om eventuell fortsättning. För Orsas 
del beräknas förlängningen kosta ca 32 tkr. 
Frågan har beretts i Välfärdsrådet som rekommenderar samtliga dalakommuner att 
förlänga samverkansbeslutet. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-08-05 
Bilaga 1 – Underlag för rekommendation, Välfärdsrådet, 2020-06-17 

Förslag till beslut 
Utskottet föreslår kommunstyrelsen att förlänga samverkansbeslutet avseende 
tillnyktringsverksamhet per den 24 maj 2017 (reviderad 2017-09-22) innebärande att 
beslutet gäller t.o.m. 2021-11-30 samt att en ny utvärdering ska vara genomförd innan 
2021-03-30. Om inte ett nytt samverkansbeslut träffas innan 2021-06-30 upphör 
verksamheten 2021-11-30. Beslutet ska gälla under förutsättning att samtliga ingående 
parter fattar likalydande beslut. 
 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 52  

 

Informationsärenden 

1. Verksamhetsinformation Individ- 

och familjeomsorgen 

1:e socialsekreterare Pernilla Davidsson 

informerar om nuläget i verksamheten. 

 

2. Verksamhetsinformation omsorg 

Omsorgschef Jesper Karlsson informerar 

om nuläget i verksamheten. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 53  

 

Delegationsbeslut 

1. Återkallat serveringstillstånd med 

anledning av egen anmälan om 

upphörande 

OK OMS 2020/00104–2 

2. Bekräftelse av faderskap 20/3, 25/6, 1/7 

2020 

 

3. Delegationslista IFO (Individ- och 

familjeomsorgen) 2020-06-03 - 2020-08-

02 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 54  

 

Delgivningar 

1. Ej verkställda beslut kvartal 2, 2020 OK OMS 2020/00031–5 

 

 

 


