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 Tjänstgörande ersättare 
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Övriga närvarande Ersättare 
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Justerare  

Justeringens plats och tid Tjädernhuset, torsdag den 9 februari 2023, kl. 14.15 
 
Underskrifter 
 Sekreterare  ________________________________  Paragrafer 11–17 
   Ingela Sätterström  

 Ordförande  ________________________________  
 

   Kajsa-Lena Fagerström (S)  

 Justerare  ________________________________   
 

   Inga-Britt Johansson (KL) Anette Granegärd (C)  
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Omsorgsnämndens verkställighetsutskott 

Sammanträdesdatum 2023-02-08 

Datum då anslaget sätts upp 2023-02-09 Datum då anslaget tas ned 2023-03-03 

Förvaringsplats för protokollet Omsorgsförvaltningen 
 

Underskrift  ________________________________  
 

   Ingela Sätterström  
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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter 
 

Kajsa-Lena Fagerström (S) ordförande 
Britt-Inger Remning (M) 1:e vice ordförande 
Anette Granegärd (C) 2:e vice ordförande §§ 11–15 
Eva Winarve-Westerholm (S) 
Marit Andersson (SD)  
 

Tjänstgörande ersättare Inga-Britt Johansson  §§ 16–17 
 

Övriga närvarande  

Ersättare 
 

Kerstin Lund (S) 
Åsa Ljungqvist (M) 
Inga-Britt Johansson  §§ 11–15 
 

Tjänstemän Carina Björk, förvaltningschef 
Anna Frisk Gustafsson, avdelningschef §§ 12–14 
 

 Ingela Sätterström, nämndsekreterare  
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§ 11  

Fastställande av dagordning 
 
Sammanfattning 
Genomgång av dagordning 

Initiativärende från Sverigedemokraterna, SD, lyfts ut och läggs till 
omsorgsnämnden. 
 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott fastställer dagordningen. 
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§ 12 Dnr ON032-23   730 

Riktlinje för handläggning av området beroende och 
missbruk, vuxen 
 
Sammanfattning 
Omsorgsförvaltningens riktlinjer gällande handläggning av området 
beroende och missbruk, vuxen har setts över och reviderats utifrån de behov 
som verksamheten har uppmärksammat. 
 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse avseende riktlinjer 25 januari 2023 
Omsorgsförvaltningens vuxenenhets riktlinjer för handläggning av området 
beroende och missbruk, vuxen 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
 

1. Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av riktlinjer 
gällande handläggning av ärenden gällande beroende och missbruk. 

2. Omsorgsnämndens verkställighetsutskott föreslår omsorgsnämnden 
att besluta fastställa riktlinjen gällande handläggning av ärenden 
gällande beroende och missbruk, och överlämnar därmed åt 
omsorgsförvaltningen att ansvara för skilda verksamhetsområden, 
uppgifter och arbetsformer. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 13 Dnr ON031-23   730 

Riktlinjer för handläggning av våld i nära relation 
avseende vuxna. 
 
Sammanfattning 
Omsorgsnämnden saknar uppdaterade riktlinjer gällande handläggning av 
våld i nära relation avseende vuxna. Riktlinjer har skapats utifrån de behov 
som verksamheten har uppmärksammat. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 25 januari 2023 
Omsorgsförvaltningens riktlinje för handläggning av våld i nära relationer 
avseende vuxna 19 januari 2023 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
1. Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av riktlinjen 

för handläggning av våld i nära relation avseende vuxna.  

2. Omsorgsnämndens verkställighetsutskott föreslår omsorgsnämnden 
besluta fastställa riktlinjen för handläggning av våld i nära relation 
avseende vuxna, och överlämnar därmed åt omsorgsförvaltningen att 
ansvara för skilda verksamhetsområden, uppgifter och arbetsformer. 

3. Omsorgsnämndens verkställighetsutskott föreslår omsorgsnämnden 
att uppdra till förvaltningen att återkomma med en redovisning 
gällande våld i nära relation avseende, för alla enheter inom 
förvaltningen, till omsorgsnämndens sammanträde i maj månad. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 
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§ 14 Dnr ON036-23   700 

Utslusslägenheter, egenavgift per dygn. 
 
Sammanfattning 
Omsorgsnämnden har inte haft en fastställd taxa för boende i 
utslusslägenhet utan den enskilde har debiterat hyra utifrån hyreskostnad för 
den aktuella lägenheten. Den enskilde har inte kunnat påverka vilken 
lägenhet som erbjudits och hyran har varierat utifrån vilken lägenhet som 
omsorgsförvaltningen haft ledig vi det aktuella tillfället. 

Genom en fastställd dygnskostnad blir vården mer jämlik. 

Omsorgsförvaltningen har i uppdrag att i första hand erbjuda insatser på 
hemmaplan för individer med missbruk eller beroendeproblematik. 

Insatsen utslusslägenhet innebär att individen förutom boende alltid har 
stödinsatser kopplade till boendet. Insatsen omfattar mer än ett boende och 
kan därmed ses som andra stöd och hjälpinsatser enligt 8 kap. 1 § 
Socialtjänstlagen, SoL 
 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens vuxenenhets tjänsteskrivelse 1 februari 2023 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott föreslår omsorgsnämnden att 
införa en egenavgift vid insats utslusslägenhet, och besluta att förvaltningen 
ska ta ut ersättning i enlighet med bestämmelsen i 8 kap. 1 § SoL.   
Avgiften ska följa den nivå som regeringen beslutar och som framgår av 6 
kap. 1 § Socialtjänstlagen, för närvarande 80 kr per dygn. 

  

Utdrag till 
Omsorgsnämnden 

 



 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
9(10) 

Sammanträdesdatum 
2023-02-08 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 16  

Förvaltningschef informerar 
 
Sammanfattning 
- Utbildning i svenska, förvaltningen har möte med bildningsförvaltningen, 
behov av språkombud.  
Förslag om en utökning med en kvalitetsutredare, ser över i budget, om det 
går att lösa.  
Arbetsmiljön för anställda gör att det är svårt att sitta ner på lunch och ”bara 
prata svenska” för att underlätta språkförståelsen.  
Diskussion kring arbetsmiljö och brukares välmående. 

-Måltidsprojekt, lugnare vid matborden, dukar utifrån tillfälle, årstider, 
personalen sitter ner, trevligare runt matbordet. 

-Covid-läget, hög sjukskrivning, ingen mätning görs på covid-smitta, sjuktal 
på 11 %. 

POSOM, En grupp finns, där förvaltningschef sitter med tillsammans med en 
avdelningschef, övriga deltagare från andra förvaltningar och regionen. 

Språktest vid ansökan om anställning, en hör- läs- och skrivförståelse. Frågor 
ställs. Enskilda- och gruppintervjuer. Skollagen svenska årskurs 9. 
 
En resurs sätts in med stöd utifrån statsbidrag, på projekt för avdelningschef 
för HSL, behov av att stötta upp med verksamhetsnära frågor. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet den 8 februari 2023 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del och tackar för 
information från förvaltningschef. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 17  

Rapporter 
 
Sammanfattning 
Kajsa-Lena Fagerström (S) Initiativärende som inkom på 
verkställighetsutskottet väcks på omsorgsnämnden.  

Kajsa-Lena Fagerström (S) Gällande tidsbegränsade möten, det sker inte, 
eventuellt styrt av tidsbokning av lokal, detta går att lösa vid behov. 

Inga-Britt Johansson (KL) – läser från notis om IVO:s besök Malung-Sälen, 
alla kommuner har fått samma kritik.  
Diskussion kring frågorna som IVO tar upp i sin kritik. 

 

Beslutsunderlag 
Muntlig information vid sammanträdet 8 februari 2022 

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut  
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har tagit del av rapporter 
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