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Exp:
Kommunstyrelsen
IFO-chefen
KS/2011:385
§ 21
Beslut - Tillsyn enligt 13 kap. 1 § socialtjänstlagen, SoL, av missbruksvården i
Orust kommun - Socialstyrelsens dnr 9.1-20672/2010
Tisdag 5 oktober 2010 genomförde Socialstyrelsen en verksamhetstillsyn av
missbruks- och beroendevården i Orust kommun.
I Socialstyrelsens beslut 18 november 2010 riktas kritik mot långa handläggningstider
i några fall, vilket innebär att kommunen inte uppfyllde lagstiftningens krav på
skyndsamhet. Nämnden ska senast 28 februari 2011 redovisa vilka åtgärder som har
vidtagits för att komma tillrätta med den påtalade bristen. Socialstyrelsen avslutar
ärendet.
Individ- och familjeomsorgen har tydliggjort en handläggningsrutin för
Beroendegruppen, förbättrat informationen till den enskilde samt förtydligat vad en
grundutredning ska innehålla. Dessutom har en utredningsplan tagits fram. Individoch familjeomsorgen har skickat, enligt skrivelse 23 februari 2011, dessa handlingar
till Socialstyrelsen 23 februari 2011.
Socialstyrelsen har medgivit anstånd till 15 april 2011 i avvaktan på
Kommunstyrelsens formella beslut i ärendet.
______________
Utskottet för omsorgs beslut till Kommunstyrelsen
att godkänna redovisningen enligt Verksamheten för omsorgs skrivelse 14 mars 2011
gällande åtgärder som har vidtagits för att komma tillrätta med den påtalade bristen.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
______________
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Exp:
Kommunstyrelsen
IFO-chefen
Enhetschefen IFO
KS/2011:252
§ 22
Remiss - Betänkande Departementspromemorian Barns rätt till vård och sociala
insatser stärks (Ds 2011:5)
Regeringen vill genom remiss ha synpunkter på förslagen eller materialet i
betänkandet gällande Barns rätt till vård och sociala insatser.
Regeringen har konstaterat att kravet på vårdnadshavarnas enighet kan ge upphov till
problem och nackdelar för ett barn när vårdnadshavarna inte kan komma överens till
exempel när det gäller barnets möjlighet att få psykiatrisk behandling eller stöd på
socialtjänstens område efter att ha blivit utsatt för övergrepp i hemmet.
Promemorian innehåller förslag till åtgärder för att stärka barns rätt till vård och
sociala insatser.
Promemorian innehåller förslag vars syfte är att stärka barns rätt till vård och sociala
insatser vid gemensamt vårdnadsansvar.
I promemorian föreslås det att psykiatrisk eller psykologisk utredning eller
behandling samt vissa insatser enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service
till viss funktionshindrade ska få ges till barnet om det krävs med hänsyn till barnets
bästa trots att endast en av vårdnadshavarna har samtyckt till det.
Det föreslås att socialnämnden ges befogenhet att pröva om insatsen krävs med
hänsyn till barnets bästa.
Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2012.
Förslag: ”Har ett barn två vårdnadshavare, får socialnämnden, trots att endast en av dem
samtycker till en åtgärd, om det krävs med hänsyn till barnets bästa, besluta att åtgärden ändå får
vidtas. Beslut ska kunna fattas om åtgärder som gäller psykiatrisk eller psykologisk utredning eller
behandling enligt hälso- och sjukvårdslagen. Vidare ska ett sådant beslut kunna gälla behandling i
öppna former inom socialtjänsten, utseende av en kontaktperson eller en familj enligt
socialtjänstlagen och visst stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Beslutet ska få överklagas till allmän förvaltningsdomstol av en av vårdnadshavarna ensam.”…
Att ett barn har rätt till den vård och de sociala insatser som behövs är en
självklarhet. Denna grundläggande värdering kommer till uttryck i konventionen om
barns rättigheter, barnkonventionen (artiklarna 24 och 39). Det är otillfredsställande
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att barn ska behöva avstå från motiverad hjälp. Möjligheterna att se till att barn på ett
snabbt och effektivt sätt kan få behövlig vård och sociala insatser vid gemensamt
vårdnadsansvar bör där för utökas.
Enligt Verksamheten för omsorgs skrivelse 11 mars 2011 är utredarens bedömning
att detta är ett steg på vägen för att stärka barns rätt till vård och sociala insatser –
ytterligare ett steg borde vara att också kunna besluta om barns rätt till vård och
sociala insatser när man inte har samtycke från någon av vårdnadshavarna, men där
insatserna bedöms vara till barnets bästa samt att kriterierna för LVU inte är
uppfyllda (så kallat mellantvång avseende barn motsvarande det som finns för
ungdomar i 22 § LVU).
Det kan konstateras att det finns en problematik när det gäller barns rätt till hälsooch sjukvård samt sociala insatser vid gemensam vårdnad. Utskottet för omsorg
föreslår därmed Kommunstyrelsen besluta att ställa sig bakom
departementspromemorians lagförslag i syfte att stärka barns rätt till vård och sociala
insatser.
______________
Utskottet för omsorgs beslut till Kommunstyrelsen
att ställa sig bakom departementspromemorians lagförslag (Ds 2011:5) gällande
barns rätt till vård och sociala insatser stärks.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
______________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen VFO
KS/2011:27
§ 23
Korrigering i Kommunstyrelsens delegeringsordning antagen 12 januari 2011 § 2
- Verksamheten för omsorg
Kommunstyrelsen beslutade 2011-01-12 § 2 att anta ny delegeringsordning med
anledning av ny organisation i Orust kommun.
Beslut om bistånd av boendestöd i Verksamheten för omsorg är delegerat till
socialsekreterare och finns under individ- och familjeomsorgens ansvar i nuvarande
delegeringsordning. Detta till följd av att en föreslagen organisationsförändring aldrig
har verkställts.
Organisationen för boendestöd lyder under handikappomsorgens ansvar och
befogenheterna att fatta beslut om bistånd för boendestöd föreslås, enligt
Verksamheten för omsorgs skrivelse 17 mars 2011, delegeras till sociala
omsorgshandläggare och LSS-handläggare.
Under tiden tills Kommunstyrelsen fattar beslut är individ- och familje-omsorgens
chef delegat för beslut gällande boendestöd.
______________
Utskottet för omsorgs beslut till Kommunstyrelsen
att delegaten för beslut om boendestöd är social omsorgshandläggare och LSShandläggare, ansvar handikappomsorgen, ärende nr 10.8.2 i Kommunstyrelsens
delegeringsordning.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
______________

