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Kommunstyrelsens utskott för omsorg 

Plats och tid: Tingssalen, 2022-03-09 kl. 13:00 – 14:10 

Beslutande: Håkan Yngström (C), ordförande 
Hans-Göran Olsson (S), vice ordförande 
Jan Segerstedt (C), ersättare för Madeleine Thalin (C) 
Aino Eurenius (C), ersättare för Bengt-Åke Svahn (KD) 
Gunilla Elings Friberg (S) ersättare för Marie Olsson (S) 

Övriga deltagare: Jesper Karlsson, omsorgschef, digitalt via säkert möte 
Ulla Jansson, enhetschef individ- och familjeomsorgen §§ 
21–26:1,2 
Linnea Rosenqvist §§ 21–26:1,2 
Birgitta Moraeus, sekreterare 

Utses att justera: Aino Eurenius (C) 

Justeringens 
plats och tid: 

Gemensamt stöd och medborgarservice 

Underskrifter: ______________________________________ 

Birgitta Moraeus, sekreterare 

Paragraf 21 - 28 

______________________________________ 

Håkan Yngström, ordförande 

______________________________________ 

Aino Eurenius, justerare 

____________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kommunstyrelsens 
utskott för omsorg 

Sammanträdesdatum: 2022-03-09 

Överklagningstid: 2022-03-14 – 2022-04-04 

Anslaget sätts upp: 2022-03-14 Anslaget tas ner: 2022-04-05 

Förvaringsplats för protokollet: Gemensamt stöd och medborgarservice 

____________________________ 

Underskrift 

____________________________ 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens utskott för omsorg 

Plats och tid: Tingssalen, 2022-03-09 kl. 13:45  

Beslutande: Håkan Yngström (C), ordförande 
Hans-Göran Olsson (S), vice ordförande 
Jan Segerstedt (C), ersättare för Madeleine Thalin (C) 
Aino Eurenius (C), ersättare för Bengt-Åke Svahn (KD) 
Gunilla Elings Friberg (S) ersättare för Marie Olsson (S) 
 

Övriga deltagare: Jesper Karlsson, omsorgschef, via säkert möte 
Ulla Jansson, enhetschef individ- och familjeomsorgen 
Linnea Rosenqvist 
Birgitta Moraeus, sekreterare 
 

Utses att justera: Aino Eurenius (C) 

Justeringens 
plats och tid: 

Tingssalen, kommunhuset 

 

Underskrifter: ______________________________________ 

Birgitta Moraeus, sekreterare 

 

Paragraf 22 

 ______________________________________ 

Håkan Yngström, ordförande 

 

 

 ______________________________________ 

Aino Eurenius, justerare 

 

____________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kommunstyrelsens 
utskott för omsorg 

Sammanträdesdatum: 2022-03-09 

Överklagningstid: 2022-03-09 – 2022-03-30 

Anslaget sätts upp: 2022-03-09 Anslaget tas ner: 2022-03-31 

Förvaringsplats för protokollet: Gemensamt stöd och medborgarservice 

 

____________________________ 

Underskrift 

 

____________________________ 

Utdragsbestyrkande 
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Innehållsförteckning 

Förändring av dagordning 4 

Förslag på åtgärder efter KPMG:s granskning av kommunens arbete med 
våld i nära relationer 

5 

Individärende 7 

Individärende 8 

Extra ärende: Individärende 9 

Informationsärenden 10 

Delegationsbeslut 11 

Delgivningar 12 
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§ 21 OK OMS 2022/00009–11 

 

Förändring av dagordning 

Beslut 
Utskottet för omsorg lägger till ett extra beslutsärende, § 25. 
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§ 22 OK OMS 2022/00001–2 

 

Förslag på åtgärder efter KPMG:s granskning av kommunens 
arbete med våld i nära relationer 

Beslut 
Kommunstyrelsens utskott för omsorg föreslår: 
 
Kommunstyrelsen ger uppdrag till samordnare för Våld i nära relation, att tillsammans 
med verksamheten upprätta förslag till mål och handlingsplan avseende arbetet med 
våld i nära relationer 

Uppdraget med mål och handlingsplan presenteras i underlag för beslut vid 
kommunstyrelsens sammanträde 2022-06-20  

Verksamhet omsorg får i uppdrag att upprätta rutin för egenkontroll för att säkerställa 
att gällande lagar, föreskrifter, riktlinjer och rutiner inom området efterlevs 

Verksamhet omsorg får i uppdrag att upprätta rutiner för samverkan inom och mellan 
olika verksamhetsområden 

Verksamhet omsorg får i uppdrag att identifiera vilken extern samverkan som är 
nödvändig inom området, hur samverkan bör ske och i vilket syfte 

Verksamhet omsorg får i uppdrag att upprätta utbildningsplan inom området för att 
säkerställa att alla handläggare har en god grundkunskap inom området 

Uppdragen till verksamheten redovisas och återkopplas vid kommunstyrelsen 
sammanträde 2022-06-20 
 
Paragrafen justeras omedelbart 
 

Sammanfattning av ärendet 
Orsa kommuns revisorer har uppdragit till KPMG att översiktligt granska kommunens 
arbete med våld i nära relationer. Uppdraget ingick i revisionsplanen för 2021 och 
syftet med granskningen har varit att granska om arbetet med våld i nära relationer 
sker på ett ändamålsenligt sätt. (se bilaga 1) 

Efter granskningen har KPMG i sin rapport kommit fram till nedanstående 
rekommendation i sin rapport: 

− Att fastställa mål avseende arbetet med våld i nära relationer och tillse att en 
handlingsplan tas fram som beskriver hur och när målen ska följas upp 

− Tillse att uppföljning och/eller kontroller genomförs för att säkerställa att 
gällande lagar, föreskrifter, riktlinjer och rutiner inom området efterlevs 
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− Tillse att rutiner upprättas avseende den interna samverkan inom och mellan 
olika verksamhetsområden för att säkerställa att frågan uppmärksammas i 
samtliga verksamheter och att det finns en tydlighet hur den ska hanteras 

− Identifiera vilken extern samverkan som är nödvändig inom området, med 
vilka parter samverkan bör ske och i vilket syfte 

− Identifiera behov av utbildningsinsatser i samband med att de nya rutinerna 
implementeras, för att säkerställa att alla handläggare har en god 
grundkunskap inom området 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-02 
Bilaga 1: KPMG:s rapport ”Granskning av kommunens arbete med våld i nära 
relationer” 
Bilaga 2: Handläggningsrutin våld i nära relationer vuxengruppen (för kännedom) 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens utskott för omsorg föreslår: 
 
Kommunstyrelsen ger uppdrag till samordnare för Våld i nära relation, att tillsammans 
med verksamheten upprätta förslag till mål och handlingsplan avseende arbetet med 
våld i nära relationer 

Uppdraget med mål och handlingsplan presenteras i underlag för beslut vid 
kommunstyrelsens sammanträde 2022-06-20  

Verksamhet omsorg får i uppdrag att upprätta rutin för egenkontroll för att säkerställa 
att gällande lagar, föreskrifter, riktlinjer och rutiner inom området efterlevs 

Verksamhet omsorg får i uppdrag att upprätta rutiner för samverkan inom och mellan 
olika verksamhetsområden 

Verksamhet omsorg får i uppdrag att identifiera vilken extern samverkan som är 
nödvändig inom området, hur samverkan bör ske och i vilket syfte 

Verksamhet omsorg får i uppdrag att upprätta utbildningsplan inom området för att 
säkerställa att alla handläggare har en god grundkunskap inom området 

Uppdragen till verksamheten redovisas och återkopplas vid kommunstyrelsen 
sammanträde 2022-06-20 
 
Paragrafen justeras omedelbart 
 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 23 

 

Undantagen enligt sekretess. OSL 26 kap 1 § Socialtjänst 
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§ 24  

 

 

Undantagen enligt sekretess. OSL 26 kap 1 § Socialtjänst 
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§ 25  

 

Undantagen enligt sekretess. OSL 26 kap 1 § Socialtjänst 
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§ 26  

 

Informationsärenden 

1. Redovisning av antal personer i arbete 

respektive studerar på SFI 

Punkten utgår och tas upp på kommande 

sammanträde. 

 

2. Verksamhetsinformation individ- och 

familjeomsorgen 

Ulla Jansson, enhetschef, informerar om nuläget 

inom individ- och familjeomsorgen. 

 

3. Verksamhetsinformation omsorg 

Jesper Karlsson informerar om nuläget för 

verksamhetsområde omsorg. 
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§ 27  

 

Delegationsbeslut 

1. Tf. omsorgschef (sportlov 2022) OK OMS 2022/00042–1 

2. Delegationslista IFO (individ- och 

familjeomsorgen) 2022-02-01 - 2022-02-28 

OK OMS 2022/00003–2 

3. Faderskapsbekräftelse 2022-02-22 OK OMS 2022/00046–1 
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§ 28  

 

Delgivningar 

1. Information om ej verkställda beslut, 

Inspektionen för vård och omsorg 

OK OMS 2022/00009–6 

2. Skrivelse till nämnder angående LVU, 

Förvaltningsrätten i Falun 

OK OMS 2022/00009–7 

 

 

 


