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Kommunstyrelsens utskott för omsorg 
Plats och tid: Tingssalen, Orsa kommunhus, 2021-04-14 kl. 13:00-15:30 

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

Övriga deltagare: Jesper Karlsson, omsorgschef 
Olof Hallstensson, sekreterare 
Pernilla Bäckman, ekonom § 37.3 
Märit Lisell-Gullberg, personalstrateg § 37.4 
Ulla Jansson, enhetschef 
 

Utses att justera: Hans-Göran Olsson (S) 

Justeringens 
plats och tid: 

Gemensamt stöd och medborgarservice 

Underskrifter: ______________________________________ 

Olof Hallstensson, sekreterare 

 

 28 - 39 

 ______________________________________ 

Håkan Yngström, ordförande 

 

 

 ______________________________________ 

Hans-Göran Olsson, justerare 

 

____________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kommunstyrelsens 
utskott för omsorg 

Sammanträdesdatum: 2021-04-14 

Överklagningstid: 2021-04-28 – 2021-05-19 

Anslaget sätts upp: 2021-04-28 Anslaget tas ner: 
2021-05-20 

 

Förvaringsplats för protokollet: Gemensamt stöd och medborgarservice 

 

____________________________ 

Underskrift 

 

____________________________ 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 28  

 

Undantagen enligt sekretess. 26 kap 1 §, socialtjänst 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 29  

 

Undantagen enligt sekretess. 26 kap 1 §, socialtjänst 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 30  

 

Undantagen enligt sekretess. 26 kap 1 §, socialtjänst 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 31  

 

Undantagen enligt sekretess. 26 kap 1 §, socialtjänst 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 32  

 

Undantagen enligt sekretess. 26 kap 1 §, socialtjänst 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 33 OK OMS 2021/00050-2 

 

Länsövergripande överenskommelse om ansvarsfördelning 
när kommunen beslutar om placering på hem för vård eller 
boende (HVB) 
Beslut 
Utskottet beslutar godkänna den reviderade länsövergripande överenskommelsen om 
ansvarsfördelning när kommunen beslutar om placering på hem för vård eller boende. 

Beslutet gäller under förutsättning att samtliga ingående parter fattar likalydande 
beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Länets kommuner och Region Dalarna har sedan tidigare en gemensam 
överenskommelse om ansvarsfördelningen vid placeringar på hem för vård eller 
boende (HVB). Syftet med överenskommelsen är att tydliggöra ansvaret mellan 
kommun och region gällande enskilda personer som kommunernas socialnämnder 
beslutar att placera på HVB och där den enskilde har behov av såväl sociala som hälso- 
och sjukvårdsinsatser. 

Den senaste överenskommelsen (från 2016) har nu genomgått en revidering som i stort 
består av redaktionella justeringar gällande överenskommelsens disposition och 
rubriksättning, ändring av obsolet terminologi m.m. Vissa avsnitt är utvecklade 
och/eller nya varvid syftet har varit en anpassning till övriga länsövergripande 
samverkansöverenskommelser i vissa avseenden. En förändring avseende avtalstiden 
har införts till en period om tre (3) år. 

På ledande tjänstepersonsnivå, i det s.k. länschefsnätverket, har i februari 2021 den 
reviderade överenskommelse godkänts för vidare beslutsfattande och i mars 2021 
beslutade välfärdsrådet att rekommendera länets kommuner att godkänna 
överenskommelsen. 

För ytterligare bakgrund se bilagda beslutsunderlag, överenskommelsen föreslås träda i 
kraft 1 juli 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2021-04-07 
Minnesanteckningar välfärdsrådet, 2021-03-25 
Underlag för rekommendation, 2021-03-16 
Förslagen överenskommelse 

Förslag till beslut 
Utskottet beslutar godkänna den reviderade länsövergripande överenskommelsen om 
ansvarsfördelning när kommunen beslutar om placering på hem för vård eller boende. 

Beslutet gäller under förutsättning att samtliga ingående parter fattar likalydande 
beslut. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sändlista 
Region Dalarna 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 34 OK OMS 2021/00051-2 

 

Länsövergripande överenskommelse om samverkan 
missbruk/beroende 
Beslut 
Utskottet beslutar godkänna den reviderade länsövergripande överenskommelsen om 
samverkan rörande personer som missbrukar; alkohol, narkotika, andra 
beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar. 

Beslutet gäller under förutsättning att samtliga ingående parter fattar likalydande 
beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommuner och regioner har en lagstadgad skyldighet att ingå samarbete ifråga om 
personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, 
läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar (5 kap. 9 a § SoL och 16 kap. 3 § HSL). 
I länet regleras samarbetet genom en länsövergripande överenskommelse mellan 
kommunerna i Dalarna och Region Dalarna.  

Den senaste överenskommelsen (från 2016) har nu genomgått en revidering. Arbetet 
har skett i en arbetsgrupp och referensgrupp med representanter från kommunerna, 
Region Dalarna och brukarrörelsen. De största förändringarna är att 
överenskommelsen omfattar barn och unga samt spelberoende/spelproblem (spel om 
pengar). Vidare har det tidigare regionala vårdprogrammet utgått och i stället hänvisas 
till det nya nationella vård- och insatsprogrammet för missbruk och beroende. En 
förändring avseende avtalstiden har införts till en period om tre (3) år.  

På ledande tjänstepersonsnivå, i det s.k. länschefsnätverket, har i februari 2021 den 
reviderade överenskommelse godkänts för vidare beslutsfattande och i mars 2021 
beslutade välfärdsrådet att rekommendera länets kommuner att godkänna 
överenskommelsen. 

För ytterligare bakgrund se bilagda beslutsunderlag, överenskommelsen föreslås träda i 
kraft 1 juli 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2021-04-07 
Minnesanteckningar välfärdsrådet, 2021-03-25 
Underlag för rekommendation, 2021-03-16 
Förslagen överenskommelse 

Förslag till beslut 
Utskottet beslutar godkänna den reviderade länsövergripande överenskommelsen om 
samverkan rörande personer som missbrukar; alkohol, narkotika, andra 
beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Beslutet gäller under förutsättning att samtliga ingående parter fattar likalydande 
beslut. 

Sändlista 
Region Dalarna 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 35 OK OMS 2021/00058-1 

 

Ansökan stadigvarande serveringstillstånd, centralgrillen 
Beslut 
Kommunstyrelsens utskott för omsorg beviljar Gremira Restaurang & Pizzeria HB 
stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten enligt ansökan 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan inkom 2021-03-11 
 
Ansökningsavgift 11 000kr är betald 
 
Lagrum i alkohollagen som ska vara uppfyllda av sökanden, uppfylls: 
 
8 kap 12 § krav på lämplighet 
 
8 kap 14 § lokalernas belägenhet och serveringsutrymme 
 
8 kap 15 § mat och utrustning 
 
8 kap 16 § brandsäkerhet 
 
8 kap 17 § alkoholpolitiska olägenheter 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-04-12 
Utredning 2021-03-19 
Ansökan 2021-03-11 
Finansieringsplan 2021-03-11 
 

Förslag till beslut 
Utskottet för omsorg föreslås bevilja Gremira Restaurang & Pizzeria HB stadigvarande 
serveringstillstånd till allmänheten enligt ansökan. 

Sändlista 
Individ- och familjeomsorgen 
 

  



 

PROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSENS UTSKOTT FÖR 
OMSORG 
Sammanträdesdatum: 2021-04-14 
Dokument nr: OK OMS 2021/00001-14 

13(15) 

 

  
  
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 36 OK OMS 2021/00059-1 

 

Ansökan stadigvarande serveringstillstånd, Pizzeria Amore 
Beslut 
Kommunstyrelsens utskott för omsorg beviljar inte HK i Mora AB stadigvarande 
serveringstillstånd till allmänheten enligt ansökan. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan inkom 2021-03-16 
 
Ansökningsavgift 11 000kr är betald 
 
Lagrum i alkohollagen som ska vara uppfyllda av sökanden, uppfylls inte på alla 
punkter 
 
8 kap 12 § krav på lämplighet uppfylls inte 
 
8 kap 14 § lokalernas belägenhet och serveringsutrymme uppfylls 
 
8 kap 15 § mat och utrustning uppfylls 
 
8 kap 16 § brandsäkerhet uppfylls 
 
8 kap 17 § alkoholpolitiska olägenheter uppfylls 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-04-12 
Utredning 2021-03-19 
Ansökan 2021-03-08 
Remissvar Polismyndigheten 2021-04-06 

Förslag till beslut 
Utskottet för omsorg föreslås att ej bevilja HK i Mora AB stadigvarande 
serveringstillstånd till allmänheten enligt ansökan. 

Sändlista 
Individ- och familjeomsorgen 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 37  

 

Informationsärenden 
1. Verksamhetsinformation Omsorg 

Jesper Karlsson berättar om uppfyllelse av 
tidigare mål och diskuterar målarbetet 
framöver.  

Bemötande är ett aktuellt tema i 
verksamhetens systematiska 
kvalitetsarbete.  

OK OMS 2021/00002-8 

2. Verksamhetsinformation Individ och 
familjeomsorgen 

Ulla Jansson berättar om E-tjänst för 
ansökan ekonomiskt bistånd som öppnar 
inom kort. 

OK OMS 2021/00002-9 

3. Budgetuppföljning 2021 

Pernilla Bäckman berättar om ekonomi 

 

OK OMS 2021/00004-3 

4. Uppföljning - heltid som norm 

Märit Lisell-Gullberg svarar på frågor om 
arbetet med heltid som norm. 

OK OMS 2020/00003-22 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 38  

 

Delegationsbeslut 
1. Faderskapsbekräftelse  2021-03-03 - 2021-

04-01 
 

2. Delegationslista IFO (individ- och 
familjeomsorgen) 2021-03-04 - 2021-04-
07 

 

3. Delegationsbeslut miljönämnden mars 21 OK OMS 2021/00007-6 

4. Delegationsbeslut återkallelse av 
serveringstillstånd på egen begäran 1 april 
2021 

OK OMS 2021/00007-7 
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