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Kommunstyrelsens utskott för omsorg 

Plats och tid: Stora sågbladet, Dalagatan 1, 2018-12-12 kl. 08:00 – 11:00 

Beslutande: Susann Lindblad (C)  
Hans Sternbro (S) 
Jan Segerstedt (-)  
Hans-Göran Olsson (S)  
 

Övriga deltagare: Marie Jangmyr-Sundin,  
chef individ- och familjeomsorgen § 123:2-3 
Pernilla Bäckman, ekonom § 123:1 
Jesper Karlsson, verksamhetschef omsorg 
 

Utses att justera: Jan Segerstedt (-) 

Justeringens 
plats och tid: 

Gemensamt stöd och medborgarservice 

Underskrifter: ______________________________________ 

Olof Hallstensson, sekreterare 

 

Paragraf 113 - 125 

 ______________________________________ 

Susann Lindblad, ordförande 

 

 

 ______________________________________ 

Jan Segerstedt, justerare 

 

____________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kommunstyrelsens 
utskott för omsorg 

Sammanträdesdatum: 2018-12-12 

Överklagningstid: 2018-12-20 – 2019-01-09 

Anslaget sätts upp: 2018-12-20 Anslaget tas ner: 2019-01-11 

Förvaringsplats för protokollet: Gemensamt stöd och medborgarservice 

 

____________________________ 

Underskrift 

 

____________________________ 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Innehållsförteckning 

Förändring av dagordning 3 

Maxtaxa vid uteblivna inkomstuppgifter 4 

Sekretessärende 5 

Sekretessärende 6 

Sekretessärende 7 

Sekretessärende 8 

Sekretessärende 9 

Sekretessärende 10 

Extra ärende: Fortsatt stöd till ensamkommande ungdomar över 18 år 11 

Extra ärende: Delegering försörjningsstöd under gymnasiestudier 13 

Informationsärenden 14 

Delegationsbeslut 15 

Delgivningar 16 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 113 OK OMS 2018/00020-66 

 

Förändring av dagordning 

Dagordningen förändras med tillägg av två extra beslutsärenden 

Fortsatt stöd till ensamkommande ungdomar över 18 år § 121 

Delegering försörjningsstöd under gymnasiestudier § 122 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 114 OK OMS 2018/00316-2 

 

Maxtaxa vid uteblivna inkomstuppgifter 

 

Beslut 
Utskottet för omsorg föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar att maxtaxa ska debiteras när brukare/vårdtagare inte 
lämnat inkomstförfrågan och inte har lämnat samtycke för kommunen att hämta in 
information från Försäkringskassan och Skatteverket. 

Sammanfattning av ärendet 
 När en brukare/vårdtagare inte lämnar uppgifter om inkomst och inte har lämnat 
samtycke till att kommunen får hämta information från Försäkringskassan och 
Skatteverket leder det till att avgiftsunderlaget inte kan beräknas. Det i sin tur gör att 
kommunen inte kan ta ut avgift för de omsorgstjänster som går under 
maxtaxa/avgiftsutrymme. Vilket innebär att kommunen kan gå miste om intäkter.  
Både Mora och Älvdalen tar ut maxavgift i sådana fall som ovan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande  

Förslag till beslut 
Maxtaxa ska debiteras när brukare/vårdtagare inte 
lämnat inkomstförfrågan och inte har lämnat samtycke för kommunen att hämta in 
information från Försäkringskassan och Skatteverket. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 115  

 

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

 

§ 116  

 

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

 

§ 117  

 

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

 

§ 118  

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

 

§ 119  

 

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

 

§ 120  

 

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

 

§ 121  

 

Fortsatt stöd till ensamkommande ungdomar över 18 år 

 

Beslut 
 

Utskottet för omsorg beslutar enligt förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Det politiska beslut som politiken i Orsa tog i november 2017 säkerställde att 
ungdomarna skulle erbjudas ett tillfälligt boende tills ungdomen fått ett slutgiltigt 
besked i sitt asylärende. Vid tidpunkten för det politiska beslutet fanns ingen 
information om nu kända ändringar i ”nya gymnasielagen”.  
 
En generös tolkning av nyss nämnda politiska beslut är att kommunen ska möjliggöra 
för berörda ungdomar att bo kvar i Orsa till dess att ”alla” vägar att få stanna i Sverige 
är prövade. Med en sådan tolkning har Orsa kommun fortfarande ett ansvar att erbjuda 
ungdomarna ett boende tills ett slutgiltigt beslut har fattats av Migrationsverket eller 
dess överprövande domstolar.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 

Förslag till beslut 
 

Utskottet för omsorg beslutar att enligt 4 kap 2 § socialtjänstlagen (2001:453) lämna 
bistånd till aktuella ungdomar. 
 
Biståndet lämnas i form av ett tillfälligt boende i del av lägenhet till och med den 30 
juni 2020. 
 
För ungdomarna födda -99 ges bistånd för hyreskostnaden till och med den 30 juni 
2019. Därefter ska ungdomen själv stå för hyreskostnaden via studiemedel från CSN 
eller genom att jobba extra. 
 
För ungdomarna födda -00 ges bistånd för hyreskostnaden till och med den 30 juni 
2020. 
 
Beslutet upphör att gälla för den ungdom som flyttar till ett annat boende. 
Beslutet upphör att gälla för den ungdom som får ett slutgiltigt avslag i sitt 
grundärende (asylansökan) och även får ett slutgiltigt avslag på sin ansökan om 
tillfälligt uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 122 OK OMS 2018/00327-1 

 

Delegering försörjningsstöd under gymnasiestudier 

 

Beslut 

Utskottet för omsorg föreslår kommunstyrelsen att enhetschef för Individ- och 

familjeomsorgen delegeras ta beslut om försörjningsstöd för ungdomar som studerar 

på gymnasienivå, fram till att de fyller 20 år och kan ansöka om CSN lån 

Sammanfattning av ärendet 
Det saknas delegering till socialtjänsten att ta beslut om försörjningsstöd för 

ensamkommande ungdomar som studerar på gymnasienivå.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 

Förslag till beslut 
Att kommunstyrelsens utskott för omsorg föreslås besluta 

-att ungdomarna ansöker varje månad och en ekonomiskprövning görs om de har rätt 

till ekonomiskt bistånd till sin försörjning. 

-att Marie Jangmyr Sundin, enhetschef Individ och familjeomsorgen delegeras ta 

beslut om behov finns för försörjningsstöd för ungdomar som studeras på 

gymnasienivå, fram till att de fyller 20 år och kan ansöka om CSN lån för höstterminen. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 123  

 

Informationsärenden 

1. Ekonomisk uppföljning November 

2018 

Pernilla Bäckman berättar om den senaste 

ekonomiska prognosen. 

 

2. Uppföljning av försörjningsstöd och 

placeringar 

Under budget i November, inga nya 

placeringar 

 

3. Verksamhetsinformation individ- 

och familjeomsorgen 

Marie Jangmyr-Sundin redogör för 

nuläget på individ- och familjeomsorgen  

 

4. Verksamhetsinformation omsorg - 

Jesper Karlsson 

Berättar om pågående IVO-ärende och 

handlingsplan för systematiskt 

kvalitetsarbete som skall presenteras i 

utskottet i Januari. 

 

5. Pågående uppdrag 

Listan revideras 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 124  

 

Delegationsbeslut 

1. Bekräftelse av faderskap, 2018-11-05 - 

2018-11-29 

 

2. Delegationslista IFO (Individ- och 

familjeomsorgen) 2018-11-01 - 2018-11-30 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 125  

 

Delgivningar 

1. Sammanställning av klagomål kvartal 3, 

2018 
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