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Kommunstyrelsens utskott för omsorg 

Plats och tid: Tingssalen, 2022-10-12 kl. 13:00 – 15:10 

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

Övriga deltagare: Jesper Karlsson, verksamhetschef omsorg 
Ulla Jansson, enhetschef individ- och familjeomsorg §§ 92–
105.2 
Birgitta Moraeus, sekreterare 
 

Utses att justera: Jan Segerstedt (C) 

Justeringens 
plats och tid: 

Gemensamt stöd och medborgarservice 

 

Underskrifter: ______________________________________ 

Birgitta Moraeus, sekreterare 

 

Paragraf 92 - 106 

 ______________________________________ 

Håkan Yngström, ordförande 

 

 

 ______________________________________ 

Jan Segerstedt, justerare 

 

____________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kommunstyrelsens 
utskott för omsorg 

Sammanträdesdatum: 2022-10-12 

Överklagningstid: 2022-10-14 – 2022-11-04 

Anslaget sätts upp: 2022-10-14 Anslaget tas ner: 2022-11-05 

Förvaringsplats för protokollet: Gemensamt stöd och medborgarservice 

 

____________________________ 

Underskrift 

 

____________________________ 

Utdragsbestyrkande 
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§ 92 OK OMS 2022/00009–33 

 

Förändring av dagordning 

Beslut 
Förändring av dagordningen med tillägg av tre extra beslutsärenden §§ 99–101 
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§ 93  

 

Undantagen enligt sekretess. OSL 26 kap 1 § Socialtjänst 

  



 

PROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSENS UTSKOTT FÖR 
OMSORG 
Sammanträdesdatum: 2022-10-12 
Dokument nr: OK OMS 2022/00002-26 

5(20) 

 

  
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 94  

 

Undantagen enligt sekretess. OSL 26 kap 1 § Socialtjänst 
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§ 95  

 

Undantagen enligt sekretess. OSL 26 kap 1 § Socialtjänst 
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§ 96  

 

Undantagen enligt sekretess. OSL 26 kap 1 § Socialtjänst 
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§ 97  

 

Undantagen enligt sekretess. OSL 26 kap 1 § Socialtjänst 
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§ 98  

 

Undantagen enligt sekretess. OSL 26 kap 1 § Socialtjänst 
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§ 99  

 

Undantagen enligt sekretess. OSL 26 kap 1 § Socialtjänst 
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§ 100  

 

Undantagen enligt sekretess. OSL 26 kap 1 § Socialtjänst 
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§ 101  

 

Undantagen enligt sekretess. OSL 26 kap 1 § Socialtjänst 
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§ 102 OK KS 2022/00395–1 

 

Handlingsplan mot våld i nära relation och hedersrelaterat 
våld och förtryck - omsorg 

Beslut 
Utskottet för omsorg föreslår: 
Kommunstyrelsen antar Handlingsplan - Mot våld i nära relation och hedersrelaterat 
våld och förtryck 2023–2025 

Sammanfattning av ärendet 
Orsa kommun har ansvar för att, inom framför allt socialtjänsten, arbeta förebyggande 
mot våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck. Socialtjänsten har 
också ett ansvar att arbeta uppsökande för att förhindra att människor far illa och 
främja trygga och goda levnadsförhållanden. I 5 kap. 11§ socialtjänstlagen (2001:453) 
fastställs kommunens ansvar för stöd till brottsoffer och att kvinnor och barn som 
utsatts för våld från närstående särskilt ska beaktas. 
 
Handlingsplanens huvudsakliga syfte är att förebygga våld i nära relationer, 
hedersrelaterat våld och förtryck, och att det upptäcks om det likväl sker. 
Handlingsplanen syftar också till att stöd, skydd och insatser till barn, unga, vuxna och 
äldre inom handlingsplanens målgrupper, är samordnat, evidensbaserat och av hög 
kvalitet. Handlingsplanen är ett stöd för ett strukturerat, kontinuerligt och långsiktigt 
arbete mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck. Handlingsplanen 
utgör också en grund för samverkan inom kommunen. Handlingsplanen gäller för 
perioden 2023–2025. 
 
Alla utskott och bolag omfattas av handlingsplanen i olika utsträckning, beroende på 
vad utskottet eller bolaget ansvarar för. Vissa utskott och bolag berörs främst utifrån 
sin roll som arbetsgivare, medan andra berörs av många olika mål och aktiviteter. 
Socialtjänst, skola och förskola är de verksamheter som omfattas av flest mål och 
aktiviteter. 
 
Varje utskott och bolagsstyrelse ansvarar för att genomföra angivna åtgärder och följa 
upp dem samt aktuella indikatorer. Kommunstyrelsen ansvarar för en samlad 
uppföljning av handlingsplanen vid periodens slut. Utskottet för omsorg bereder 
ärendet till kommunstyrelsen.  
 
Utskottet för omsorg ansvarar för revidering av handlingsplanen i samband med 
uppföljningen som görs vid periodens slut. 
 
Sedan 2016 samverkar kommunerna Orsa, Mora, Malung-Sälen och Älvdalen inom 
Centrum mot våld. Två strategiska samordnare finns kopplade till detta arbete som 
respektive kommun kan nyttja utifrån tecknat samverkansavtal. Samordnarna har 
tillsammans med berörda chefer inom Omsorgen tagit fram handlingsplanen. 
Samordnarna stöttar medverkande kommuner med utbildningar och i att utarbeta 
rutiner kring arbetet mot våld i nära relation.  
 
Orsa, Mora, Älvdalen och Malung-Sälens samverkan syftar också till att tillhandahålla 
verksamheten Familjefrid som riktar sig direkt till våldsutsatta samt våldsutövare. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-09-22 
Handlingsplan - Mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck 2023–
2025 

Förslag till beslut 
Utskottet för omsorg föreslår: 
Kommunstyrelsen antar Handlingsplan - Mot våld i nära relation och hedersrelaterat 
våld och förtryck 2023–2025 

Sändlista 
Utskottet för lärande 
Utskottet för omsorg 
Kommunstyrelsen 
Orsabostäder 
Personalenheten 
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§ 103 OK OMS 2022/00171–1 

 

Sammanträdesplan - utskott för omsorg 2023 

Beslut 
Utskottet för omsorg beslutar om följande datum för sammanträden under 2023: 
18 januari, 15 februari, 15 mars, 19 april, 10 maj, 7 juni samt 
23 augusti, 20 september, 18 oktober, 15 november, 13 december 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhet omsorg föreslår följande datum för utskottets sammanträden under 2023: 

18 januari, 15 februari, 15 mars, 19 april, 10 maj, 7 juni samt 
23 augusti, 20 september, 18 oktober, 15 november, 13 december 

Beslutsunderlag 
- 

Förslag till beslut 
Utskottet för omsorg beslutar om följande datum för sammanträden under 2023: 
18 januari, 15 februari, 15 mars, 19 april, 10 maj, 7 juni samt 
23 augusti, 20 september, 18 oktober, 15 november, 13 december 

Sändlista 
Kommunsekreteraren 
 

  



 

PROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSENS UTSKOTT FÖR 
OMSORG 
Sammanträdesdatum: 2022-10-12 
Dokument nr: OK OMS 2022/00002-26 

16(20) 

 

  
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 104 OK OMS 2022/00180–1 

 

Revidering av delegationsordning med anledning av 
förändringar i LVU 

Beslut 
Utskottet för omsorg föreslår: 

Kommunstyrelsen antar de föreslagna ändringarna i delegationsordningen med 

anledning av revideringar och tillägg i LVU 

Sammanfattning av ärendet 
Från och med 1 juli 2022 har revideringar och tillägg gjorts i Lagen (1990:52) med 

särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och Socialtjänstlagen (SoL) med 

anledning av Lex Lilla hjärtat. 

Revideringar: 

Övervägande om vårdnadsöverflyttning ska ske då barnet varit placerat i samma 

familjehem under två år enligt 6 kap 8b § SoL och 13 c § LVU. I tidigare lagstiftning 

skulle detta övervägande göras efter tre år. 

Tillägg: 

Övervägande om att ansöka om flyttningsförbud enligt 6 kap 8 a § SoL och 13 b § LVU. 

Lagstiftningen har nu skärpts, vilket innebär att det är obligatoriskt att överväga om 

behov av flyttningsförbud finns när vård i familjehem avslutas. 

Uppföljning efter avslutad vård med stöd av LVU enligt 21 b § LVU. Uppföljning 

avslutas senast efter 6 månader. 

Uppmana föräldrar till provtagning inför umgänge enligt 32 a § LVU. 

Uppmana föräldrar till provtagning inför vårdens upphörande enligt 32 b § LVU. 

Med anledning av dessa revideringar och tillägg i lagstiftningen finns behov av att 

komplettera kommunstyrelsens delegationsordning enligt förslag. Det innebär även att 

vissa punkter i delegationsordningen bör förflyttas för att de nya delegationsbesluten 

skall komma i logisk ordning i delegationsordningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande i form av förslag till revidering och tillägg i delegationsordning för 

Individ- och familjeomsorgen under rubrikerna ”3.2. Barn- och ungdomsärenden” och 

”3.3 Vård enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)” 

Revidering i SoL 

3.2:19 sid 48 

Nuvarande lydelse: 

Övervägande när ett barn varit placerat i samma familjehem i tre år, om det finns 

skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden, lagrum 6 kap 8 § SoL, delegat 

Utskott Omsorg 
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Förslag ny lydelse: 

Övervägande när ett barn varit placerat i samma familjehem i två år, om det finns 

skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden, lagrum 6 kap 8 b § SoL, delegat 

Utskott Omsorg 

Förslag att följande punkter, sid 48–49, i nuvarande delegationsordning förflyttas 

enligt följande: 

Punkterna med ärendenummer 3.2:21 till 3.2:31 får ärendenummer 3.2:22 till 3.2:32 

Nytt beslut SoL 

3.2:21 Överväga flyttningsförbud, lagrum 6 kap 8 a § SoL, delegat utskottet för 

omsorg 

Nya beslut enligt LVU 

3.3:6 Överväga flyttningsförbud, Lagrum 13 b § LVU delegat utskottet för omsorg 

3.3:7 Uppföljning efter avslutad vård med stöd av LVU, lagrum 21 b § LVU, delegat 

Enhetschef 

3.3:8 Avsluta uppföljning efter avslutad vård med stöd av LVU, lagrum 21 b § LVU, 

delegat Enhetschef, kommentar ”Uppföljning avslutas senast efter 6 månader”. 

Förslag att följande punkter, sid 50, i nuvarande delegationsordning förflyttas enligt 

följande: 

Punkterna med ärendenummer 3.3:6 till 3.3:9 får ärendenummer 3.3:9 till 3.3:12 

Nytt beslut enligt LVU 

3.3:13 Övervägande när ett barn varit placerat i samma familjehem i två år, om det 

finns skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden, lagrum 13 c § LVU, delegat 

Utskott Omsorg 

Förslag att följande punkter, sid 50–51, i nuvarande delegationsordning förflyttas 

enligt följande: 

Punkterna med ärendenummer 3.3:10 till 3.3:13 får ärendenummer 3.3:14 till 3.3:17 

Nya beslut enligt LVU 

3.3:18 Uppmana föräldrar till provtagning inför umgänge, lagrum 32 a § LVU, 

delegat Utskott Omsorg 

3.3:19 Uppmana föräldrar till provtagning inför vårdens upphörande, lagrum 32 b § 

LVU, delegat Utskott Omsorg 

Förslag att följande punkter, sid 51, i nuvarande delegationsordning förflyttas enligt 

följande: 

Punkterna med ärendenummer 3.3:14 till 3.3:29 får ärendenummer 3.3:20 till 3.3:35 

Bilagor: 

Kommunstyrelsens delegationsordning daterad 2020-02-01, reviderad 2022-03-21 

Socialstyrelsens meddelandeblad Nr 5/2022 
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Förslag till beslut 
Utskottet för omsorg föreslår: 
Kommunstyrelsen antar de föreslagna ändringarna i delegationsordningen med 
anledning av revideringar och tillägg i LVU 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 105  

 

Informationsärenden 

1. Ekonomisk uppföljning 

Jesper Karlsson informerar om det 

ekonomiska resultatet samt kostnader för 

ekonomiskt bistånd. 

OK OMS 2022/00027–7 

2. Verksamhetsinformation individ- 

och familjeomsorgen 

Ulla Jansson berättar om nuläget i 

verksamheten och om olika ärendetyper 

och insatser som är aktuella. 

Mora, Orsa och Älvdalen deltar i ett 

projekt, Yrkesväg Värmland, där det 

övergripande målet är att nyanlända och 

långtidsarbetslösa utrikes födda kvinnor 

och män som står långt från 

arbetsmarknaden ska komma i arbete, 

utbildning eller närmare 

arbetsmarknaden. 

OK OMS 2022/00009–31 

3. Verksamhetsinformation omsorg 

Jesper Karlsson informerar om aktuella 

frågor för verksamhetsområdet. 

Månadsredovisning av Heltid som norm 

gällande antal vikarietimmar och 

sjukfrånvaro jämfört med tidigare år. 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

har beslutat att genomföra en inspektion 

avseende den kommunala hälso- och 

sjukvården i Orsa kommun. Denna 

inspektion är en del i IVO:s nationella 

tillsyn av medicinsk vård och behandling 

för personer som bor på särskilda boende 

för äldre, SÄBO. 

OK OMS 2022/00009–32 
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§ 106  

 

Delegationsbeslut 

1. Delegationslista IFO (individ- och 

familjeomsorgen) 

OK OMS 2022/00003–8 

2. Anställningar äldreomsorgen, Ellenor 

Smids 

OK OMS 2022/00069–13 

3. Anställningar äldreomsorgen, Björn 

Tilund 

OK OMS 2022/00069–14 

 

 

 


