
 

PROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSENS UTSKOTT FÖR 
OMSORG 
Sammanträdesdatum: 2022-09-14 
Dokument nr:  OK OMS 2022/00002-23 

1(14) 

 

Kommunstyrelsens utskott för omsorg 

Plats och tid: Tingssalen, 2022-09-14 kl. 13:00 – 15:00 

Beslutande: Håkan Yngström (C), ordförande 

Hans-Göran Olsson (S), vice ordförande 

Jan Segerstedt (C) ersättare för Madeleine Thalin (C) 

Maria Tapper (S) ersättare för Marie Olsson (S) 

 
Övriga deltagare: Jesper Karlsson, verksamhetschef omsorg 

Ulla Jansson, enhetschef individ- och familjeomsorg 

Pernilla Bäckman, ekonom § 89.1 

 
Utses att justera: Hans-Göran Olsson (S) 

Justeringens 
plats och tid: 

Gemensamt stöd och medborgarservice 

 

Underskrifter: ______________________________________ 

Birgitta Moraeus, sekreterare 

 

Paragraf 81 - 91 

 ______________________________________ 

Håkan Yngström, ordförande 

 

 

 ______________________________________ 

Hans-Göran Olsson, justerare 

 

 

____________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kommunstyrelsens 
utskott för omsorg 

Sammanträdesdatum: 2022-09-14 

Överklagningstid: 2022-09-19 – 2022-10-10 

Anslaget sätts upp: 2022-09-19 Anslaget tas ner: 2022-10-11 

Förvaringsplats för protokollet: Gemensamt stöd och medborgarservice 

 

____________________________ 

Underskrift 

 

____________________________ 
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§ 81 OK OMS 2022/00009–29 

 

Förändring av dagordning 

Beslut 
Utskottet för omsorg godkänner den förändrade dagordningen med tillägg av ett extra 

beslutsärende, § 88. 
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§ 82  

 

Undantagen enligt sekretess. OSL 26 kap 1 § Socialtjänst 
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§ 83  

 

Undantagen enligt sekretess. OSL 26 kap 1 § Socialtjänst 
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§ 84  

 

Undantagen enligt sekretess. OSL 26 kap 1 § Socialtjänst 
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§ 85 OK OMS 2022/00111–1 

 

Avgifter 2023 (taxa för alkohol och tobak) 

Beslut 
Utskottet rekommenderar kommunstyrelsen: 

Kommunfullmäktige antar förslaget till Taxa för alkoholservering och 

tobaksförsäljning med mera 

Sammanfattning av ärendet 
Orsa kommun jobbar gemensamt med Mora kommun vad gäller miljö- och 

byggnadsfrågor. Från och med 2023 kommer dessa frågor hanteras i en ny 

gemensam nämnd. Till den nämnden kommer då även alkohol- och 

tobakshandläggning höra. 

Som ett förberedande led inför sammanslagningen av de senare frågorna har här 

tagits fram ett förslag gällande avgifter kopplade till denna verksamhet. Avgifterna 

skiljer sig i dagsläget åt kommunerna emellan, men det nu aktuella förslaget är 

berett gemensamt på tjänstepersonsnivå och läggs fram likadant i båda 

kommunerna. Utöver själva förslaget följer det med ett jämförande beslutsunderlag 

med nuvarande avgiftsnivåer för att visa på föreslagna förändringar så tydligt som 

möjligt. 

Avgifterna föreslås gälla från och med 1 januari 2023 och anges som procent av 

prisbasbeloppet av gällande prisbasbelopp för att säkerställa att avgifterna ska följa 

den allmänna prisutvecklingen i samhället i övrigt. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande, 2022-09-07 

• Förslag till Taxa för alkoholservering och tobaksförsäljning med mera 

• Jämförande beslutsunderlag inför beslut om ny taxa för alkohol och tobak 

Förslag till beslut 
Utskottet rekommenderar kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

anta den bilagda taxan för alkoholservering och tobaksförsäljning m.m. 

Sändlista 
- 
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§ 86 OK OMS 2022/00145–1 

 

Avgifter 2023 (äldreomsorgen) 

Beslut 
Utskottet för omsorg föreslår kommunstyrelsen: 

Kommunfullmäktige antar ändringarna i Riktlinjer för avgifter i omsorgen. 

Sammanfattning av ärendet 
Riktlinjerna för avgifter inom omsorgen är föremål för en årlig revidering. Årets förslag 

på nya avgifter inom äldre- och funktionsvariationsomsorgen för kommande år 

innehåller inga större förändringar, utan är i huvudsak en anpassning till den allmänna 

prisutvecklingen i samhället. Denna allmänna prisutveckling speglas huvudsakligen 

genom prisbasbeloppet som fastställs nytt inför varje år. Flertalet av de belopp som 

används för att beräkna avgifterna inom äldre- och funktionsvariationsomsorgen är 

direkt knutna till prisbasbeloppet. Utöver de direkt styrda avgifterna föreslås i detta 

förslag även en ungefärligt motsvarande höjning på 5 % på de avgifter som inte styrs 

direkt av prisbasbeloppet, för att inte delar av avgifterna ska hamna efter den allmänna 

prisutvecklingen. 

Utöver dessa smärre prisjusteringsnivåförslag finns även en materiell, lite större 

ändring. Det handlar om att den regionala hjälpmedelsnämnden lämnat förslag till 

samtliga dalakommuner gällande patientavgifter för hjälpmedel. I det förslaget 

rekommenderas samtliga kommuner fatta beslut om en hjälpmedelsavgift på 250 

kronor per förskrivet hjälpmedel, vilket är en höjning med 100 kronor jämfört med 

idag. Därtill föreslås det införas ett gemensamt högkostnadsskydd på 1 150 kronor per 

tolvmånadersperiod. Bakgrunden och de närmare detaljerna till hjälpmedelsnämndens 

beslut utvecklas i bifogat beslutsunderlag från dem. Båda dessa ändringar har hur som 

helst bakats in i det nu aktuella förslaget på nya avgifter fr.o.m. 2023 inom omsorgen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2022-09-13 
Förslag till Riktlinjer för avgifter i omsorgen 
Beslutsunderlag från hjälpmedelsnämnden Dalarna, 2022-04-21 och 2022-05-16 

Förslag till beslut 
Utskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta 

ändringarna i riktlinjer för avgifter i omsorgen. 

Sändlista 
Hjälpmedelsnämnden i Dalarna 
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§ 87 OK OMS 2022/00139–1 

 

Revidering av delegationsordningen - ny lagstiftning, 
tobaksfria nikotinprodukter 

Beslut 
Kommunstyrelsens utskott för omsorg föreslår: 
Kommunstyrelsen antar ändringar i delegationsordningen enligt följande: 

1. 3.7:39 a Besluta avgift enligt taxa för tillsyn, 8 kap 1 § Tobakslagen (2018:2088). 
Delegat. Handläggare 

2. 3.7:39 b Besluta avgift enligt taxa för tillsyn, 40 § Lag om tobaksfria 
nikotinprodukter (2022:1257). Delegat: Handläggare 

3. 3.7:40 a Besluta om föreläggande eller förbud, 7 kap 9 § Tobakslagen (2018:2088). 
Delegat: Handläggare 

4. 3.7:40 b Besluta om föreläggande, förbud eller varning enligt 28, 29 § § Lag om 
tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257). Delegat: Handläggare 

5. 3.7:42 a Inhämta egenkontrollprogram tobaksförsäljning, 5 kap 6,7§§ Tobakslagen 
(2018:2088). Delegat. Handläggare 

6. 3.7:42 b Inhämta egenkontrollprogram tobaksfria nikotinprodukter, 18 § Lag om 
tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257). Delegat: Handläggare 

7. 3.7:43 a Anmälan samt avanmälan elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare, 
5 kap 14 § Tobakslagen (2018:2088). Delegat: Handläggare  

8. 3.7:43 b Anmälan samt avanmälan tobaksfria nikotinprodukter, 17 § Lag om 
tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257). Delegat: Handläggare 

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av ny lagstiftning från 1 augusti 2022 gällande tobaksfria 

nikotinprodukter, Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter (LTN) och i 

samband med den nya lagstiftningen har även justeringar gjorts i Lag (2018:2088) om 

tobak och liknande produkter, vilket innebär att det finns behov av ändring i 

delegationsordningen enligt förslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-09-13 
Förslag till revidering av delegationsordningen, 2022-09-13 
Delegationsordning daterad 2020-03-09, sidorna 59 - 60 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens utskott för omsorg föreslår: 
Kommunstyrelsen antar ändringar i delegationsordningen enligt följande: 

1. 3.7:39 a Besluta avgift enligt taxa för tillsyn, 8 kap 1 § Tobakslagen (2018:2088). 
Delegat. Handläggare 

2. 3.7:39 b Besluta avgift enligt taxa för tillsyn, 40 § Lag om tobaksfria 
nikotinprodukter (2022:1257). Delegat: Handläggare 
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3. 3.7:40 a Besluta om föreläggande eller förbud, 7 kap 9 § Tobakslagen (2018:2088). 
Delegat: Handläggare 

4. 3.7:40 b Besluta om föreläggande, förbud eller varning enligt 28, 29 § § Lag om 
tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257). Delegat: Handläggare 

5. 3.7:42 a Inhämta egenkontrollprogram tobaksförsäljning, 5 kap 6,7§§ Tobakslagen 
(2018:2088). Delegat. Handläggare 

6. 3.7:42 b Inhämta egenkontrollprogram tobaksfria nikotinprodukter, 18 § Lag om 
tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257). Delegat: Handläggare 

7. 3.7:43 a Anmälan samt avanmälan elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare, 
5 kap 14 § Tobakslagen (2018:2088). Delegat: Handläggare  

8. 3.7:43 b Anmälan samt avanmälan tobaksfria nikotinprodukter, 17 § Lag om 
tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257). Delegat: Handläggare 

Sändlista 
- 
  



 

PROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSENS UTSKOTT FÖR 
OMSORG 
Sammanträdesdatum: 2022-09-14 
Dokument nr: OK OMS 2022/00002-23 

11(14) 

 

  
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 88 OK KS 2022/00312–4 

 

Familjehemsresursen i Dalarna (FHR) 

Beslut 
Utskottet för omsorg föreslår: 
Kommunstyrelsen beslutar att Orsa kommun ingår i den länsgemensamma samverkan 
kring rekrytering, utredning och utbildning av familjehem med Falu kommun som 
huvudman för samverkan. Beslutet gäller under förutsättning att övriga tio kommuner 
fattar samma beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Sedan ett par år tillbaka har det pågått ett arbete med att undersöka möjligheterna att 
starta en gemensam organisation för rekrytering, utredning och utbildning av 
familjehem i Dalarna. Nu är utredningarna och förutsättningarna klara och elva av 
Dalarnas kommuner har lämnat preliminärt besked om att vilja vara med i den 
länsgemensamma samverkan (Smedjebacken, Malung-Sälen, Mora och Leksand har 
valt att inte vara med). Det som nu återstår är att resp. kommun behöver fatta ett 
slutligt beslut om att vara med i uppstarten av den gemensamma verksamhet som 
kommer kallas Familjehemsresursen i Dalarna (FHR). 

Tanken med FHR är att det ska bli lättare att hitta familjehem och att det ska leda till 
färre placeringar i konsulentstödda familjehem. I respektive kommun är det inte så 
många till antalet som jobbar med dessa frågor, så i förlängningen är det även ett sätt 
att minska sårbarheten för kommuner (likt Orsa) som bara har en medarbetare som 
har frågorna som en del av sin tjänst. 

Hela verksamheten beräknas kosta ungefär 4 miljoner kronor/år, varav Orsas del blir 
ca 100 000 kronor. I den medföljande slutrapporten utvecklas bakgrund och 
förutsättningar närmare för den föreslagna kommunala avtalssamverkan. 
Förhoppningen är att rekryteringen genomförs under hösten så att FHR:s verksamhet 
kan starta 2023. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2022-09-13 
Slutrapport (inkl. bilagor), juni 2022 

Förslag till beslut 
Utskottet för omsorg föreslår: 
Kommunstyrelsen beslutar att Orsa kommun ingår i den länsgemensamma samverkan 
kring rekrytering, utredning och utbildning av familjehem med Falu kommun som 
huvudman för samverkan. Beslutet gäller under förutsättning att övriga tio kommuner 
fattar samma beslut. 

Sändlista 
Falu kommun 
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§ 89  

 

Informationsärenden 

1. Ekonomisk uppföljning augusti 2022 

Pernilla Bäckman informerar om det 

ekonomiska resultatet samt kostnader för 

ekonomiskt bistånd för augusti 2022. 

OK OMS 2022/00027–6 

2. Verksamhetsinformation omsorg 

Jesper Karlsson informerar om aktuella 

frågor för verksamhetsområdet. 

Redovisning av Heltid som norm …. 

PP 

OK OMS 2022/00009–27 

3. Verksamhetsinformation individ- och 

familjeomsorgen  

Ulla Jansson berättar om nuläget i 

verksamheten och om olika ärendetyper 

och insatser som är aktuella. 

Redovisning av aktuella ärenden, augusti 

2022, gällande antal personer med 

ekonomiskt bistånd som är i arbete heldag, 

del av dag eller studerar på SFI. 

OK OMS 2022/00009–28 
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§ 90  

 

Delegationsbeslut 

1. Anställningar individ- och 

familjeomsorgen, Ulla Jansson 

OK OMS 2022/00069–12 

2. Tillfälligt serveringstillstånd till 

allmänheten - Restaurang Dalgatan 118 AB 

OK OMS 2022/00091–3 

3. Stadigvarande utökad serveringsyta 

inomhus - Samet restaurang 

OK OMS 2022/00093–3 

4. Utökad serveringstid till allmänheten - 

Kungshaga Hotell AB 

OK OMS 2022/00099–3 

5. Egen anmälan om upphörande av 

serveringstillstånd - restaurang Stinsen 

OK OMS 2022/00140–2 

6. Egen anmälan om upphörande av 

serveringstillstånd - First Camp Sverige AB 

OK OMS 2022/00141–2 
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§ 91  

 

Delgivningar 

1. Protokoll Hjälpmedelsnämnden Dalarna, 

augusti 2022 

OK OMS 2022/00070–2 

2. Lokal överenskommelse om samverkan 

rörande personer med missbruk och 

beroende 2022–2027 

OK OMS 2022/00144–1 

 

 

 


