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Utskottet för omsorg KALLELSE/underrättelse till sammanträde  
 
 

 

Ledamot som är förhindrad att delta 
inkallar ersättare att tjänstgöra 
 
Plats och tid Årholmen, 2022-11-08, klockan 08:15 
 
Ordinarie 
Britt-Marie Andrén Karlsson (S) 
Maria Sörqvist (C) 
Susanne Gustafsson (L) 
Hilden Talje (M) 
Ulf Sjölinder (KD) 
 
Ersättare 
Eva Skoglund (S) 
Ulla Kedbäck (MP) 
Anders Wingård (FO) 
 
 
 

Ärende Diarienummer Föredragande 

1. Prognos oktober KS/2022:85 Kl. 08:15-08:30 
L. Gardtman,  
L. Relfsson 

2. Uppdragsdokument 2023-2025 med 
detaljbudget 2023 

KS/2022:1604 Kl 08:30-08:45 
L. Gardtman,  
L. Relfsson 

3. Lokalförsörjningsplan 2023-2027 med 
utblick mot 2040 

KS/2022:1605 Kl. 08:45-09:00 
L. Gardtman, 
L. Relfsson 

4. Sektorns information KS/2022:80 Kl. 09:00-09:30 
L. Gardtman 

 Paus   

5. Revidering av handläggning ekoomiskt 
bistånd resor 

KS/2022:1635 Kl. 09:40-09:50 
A.Johansson 

6. Rapport om feriepraktik för 
skolungdomar 2022 

KS/2022:1425 Kl. 09:50-09:55 
A.Johansson 

7. Reviderade riktlinjer 
biståndshandläggning SoL. 

KS/2022:1678 Kl. 09:55-10:10 
H. Bernmar 

8. Uppföljning internkontroll KS/2021:41  

9. Ordförande informerar KS/2022:82  
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ORUST KOMMUN 
 
 
 
Britt-Marie Andrén Karlsson Helena Arvedahl 
Ordförande   Sekreterare 
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Prognos oktober, KS/2022:85 
 

Förslag till beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 
 
  



   Datum    4(14) 
  2022-11-01  
 
Utskottet för omsorg 
 

 

 
 

Uppdragsdokument 2023-2025 med detaljbudget 2023, KS/2022:1604 
 

Förslag till beslut 

Utskottet för omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta att: 
Godkänna uppdragsdokument 2023-2025 och detaljbudget 2023 för sektor omsorg. 

Sammanfattning av ärendet 

Utifrån kommunfullmäktiges beslut om budgeten ska nämnderna i sin tur besluta om ett 
uppdragsdokument med detaljbudget för kommande år senast i november. I dokumentet anges 
bland annat hur sektorn och dess verksamheter ska arbeta för att nå kommunfullmäktiges mål 
och uppdrag samt hur de ekonomiska resurserna fördelas och prioriteras mellan sektorns 
verksamheter.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-01 
Uppdragsdokument 2023-2025 och detaljbudget 2023 för sektor omsorg. 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 
Sektor omsorg 
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Lokalförsörjningsplan 2023-2027 med utblick mot 2040, KS/2022:1605 
 

Förslag till beslut 

Utskottet för omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta att: 
Godkänna lokalförsörjningsplan 2023-2027 med utblick mot 2040 för sektor omsorg. 

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med en strategisk lokalförsörjningsplan är ett ge förutsättningar för att med god 
framförhållning kunna planera och strukturera kommunens behov av verksamhetslokaler. 
Underlaget används för att bedöma framtida investeringsbehov samt ge en samlad bild av 
kommunens lokalkostnader. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-01 
Lokalförsörjningsplan 2023-2027 med utblick mot 2040 för sektor omsorg. 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 
Sektor omsorg 
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Sektorns information, KS/2022:80 
 

Förslag till beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 
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Revidering av handläggning ekoomiskt bistånd resor, KS/2022:1635 
 

Förslag till beslut 

Utskottet för omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta att 
Godkänna revidering av handboken för ekonomiskt bistånd avseende resor. 

Sammanfattning av ärendet 

För att säkerställa att klienter som uppbär ekonomiskt bistånd i kommunen har utrymme och 
möjlighet att vara delaktiga i samhället utifrån olika insatser önskar vi att periodkort i zon C ska 
beviljas till samtliga klienter. Målet med detta är att personer ska uppleva ett mindre utanförskap, 
bryta social isolering samt att personerna ska komma närmare arbetsmarknaden och skapa en 
möjlighet att vara inkluderade i samhällslivet. 

Bakgrund 

Utifrån tidigare handbok, 2015, har beslut gällande resor tagits som innebär följande:  

”Allmänna kommunikationer skall i första hand användas. Ekonomiskt bistånd kan då utgå med 
kostnad för billigaste alternativ av typ månadskort eller kontoladdning på kort. Vid deltagande i 
arbetsrehabilitering och arbetsmarknadsåtgärd bekostas vanligen en del av resorna av 
Arbetsförmedlingen, men den enskilde får stå för en egenavgift. Egenavgiften räknas som en 
godtagbar kostnad vid beräkning av försörjningsstöd. Till den som söker försörjningsstöd och är 
arbetssökande eller sjuk och har kostnader för sjukresor, kan ett schablonbelopp om 200 kr 
beviljas för resor. Om den sökande har kostnader utöver detta schablonbelopp, skall kostnaderna 
specificeras.” 

Denna satsning syftar till att våra klienter ska bryta socialisolering och minska utanförskap samt 
vara mer aktiva i samhällslivet är förlaget till beslut att bevilja månadskort i Zon C till personer 
som uppbär ekonomiskt bistånd till en kostnad per busskort på 815 kr. 

Socialtjänstlagens första paragraf fastslår att förutom att främja sociala och ekonomiska villkor 
ska socialtjänsten även främja jämlikhet i levnadsvillkor och ett aktivt deltagande i samhällslivet. 
Förändringen av handboken gällande bistånd till resor kommer att möjliggöra att alla våra klienter 
kommer ha denna möjlighet. Möjligheten att resa lokalt är viktig för alla kommuninvånare oavsett 
ekonomiska förutsättningar, oavsett om man har ett arbete eller inte. Föräldrar behöver ha 
möjlighet att åka kollektivt med sina barn till skolor och fritidsaktiviteter, och människor i alla 
åldrar ska kunna uträtta ärenden eller åka och hälsa på en vän eller släkting i närliggande 
områden. Orust är en geografiskt utspridd kommun där det inte går att promenera eller cykla 
överallt, tillgång till kollektivtrafiken är nödvändig för många av våra invånare. 

Bedömning av ekonomiskt bistånd görs redan individuellt, tidigare har det ingått en bedömning 
av om det finns behov av bistånd till månadskort. Normen ska vara att bevilja månadskort för 
samtliga klienter. Detta arbetssätt minimerar också administrationen för både klienten och 
handläggaren med att löpande redovisa kvitton för enstaka resor.  

När satsningar ska göras bör det vara utifrån invånarnas behov och med målet att uppnå goda 
effekter i arbetet. Genom att ta ett beslut att vara mer generös än vad Socialtjänstlagen tillåter 
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visar Orust kommun på att vi genom en sådan satsning önskar att inkludera alla medborgare i ett 
aktivt deltagande i samhällslivet. 

Konsekvenser 

Utifrån konsekvensanalysen av detta förslag har varit svårigheter att få fram exakta kostnader för 
vad en sådan satsning skulle innebära. Anledningen till det är att socialsekreteraren idag gör en 
bedömning utifrån den enskildes planering.   
Kostnaden bedöms inte vara nämnvärt höga i relation till vad målet för den riktade insatsen 
skulle innebär för den enskilde klienten. Målet är att ge människor en större möjlighet att ta del av 
samhällslivet och på så sätt bryta isolering vilket skulle kunna bli rejält kostsam över tid. I vår 
mening är denna satsning i form av ett busskort av vikt för fortsatt arbete mot egen försörjning 

för den enskilde och därmed en kan denna satsning leda till goda effekter i vårt framtida arbete.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-01 
Bilaga 1 

Beslutet skickas till 

Sektor omsorg 
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Rapport om feriepraktik för skolungdomar 2022, KS/2022:1425 
 

Förslag till beslut 
Lägga informationen till handlingarna.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsmarknadsenheten har även i år organiserat feriepraktik för skolungdomar.  

Platserna har erbjudits ungdomar 16-17 år, folkbokförda i kommunen. 

En praktikperiod omfattade tre veckor, fem timmar/dag, dock max 75 timmar/person. Fyra 
platser inom lägerverksamhet omfattade 80 timmar. 

Alla ungdomar som sökte feriepraktik och som var behöriga att söka fick erbjudande om en plats. 
Platserna fanns inom kommunens egna verksamheter.  

På grund av Covid-19 erbjöds till en början inga platser inom äldreomsorgen. Närmare sommaren 
var det ändå några äldreboenden som ville ta emot ungdomar. Dessa platser erbjöds då till de 
ungdomar som inte lottats till någon plats. 

Resultatet av feriepraktiken framgår nedan. Utvärderingar och intervjuer är gjorda. 

Feriepraktik sommaren 2022 Antal 

Erbjudna platser 43 

Antal sökande 64 

Startade praktik 
15 platser inom Sektor lärande 
11 platser inom Sektor omsorg 
13 platser inom Sektor samhällsutveckling 
  3 platser hos Stiftelsen Orustbostäder 

42 

Grundskolan årskurs 9 26 

Gymnasieskolan årskurs 1 16 

Tackade nej eller svarade inte på erbjudande 22 

 

Ersättning 2022 
70 kr/timme inklusive semesterersättning. 
 

Kostnad 2022 
Kostnaden för feriepraktik blev 296 000 kronor.   

 

Prioriteringsordning 2022 
Prio 1: du som är född 2005 och som inte har haft någon plats tidigare 
Prio 2: du som är född t.o.m. 2006-06-30 
Prio 3: du som är född fr.o.m. 2006-07-01 
Prio 4: du som är född 2005 och som har haft en plats tidigare 
 
Beslutsunderlag 
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Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-01 
 

Beslutet skickas till 

Arbetsmarknadsenheten 
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Reviderade riktlinjer biståndshandläggning SoL., KS/2022:1678 
 

Förslag till beslut 

Utskottet för omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta att:  
 
Anta reviderade riktlinjer för biståndsbedömning enligt SoL.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-09-28 § 176 att pensionärslägenheter på Strandvägen 4 i Ellös 
omvandlas till biståndsbedömt trygghetsboende från och med 2023-01-01. För att handläggarna 
ska kunna utreda de sökandes behov av denna boendeform, har ett tillägg gjorts i riktlinjer samt 
handbok.  
 
Tillägg är gjort i röd text för att särskilja vad som är nytt i dokumenten.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-01 
Biståndsbedömning SoL – riktlinjer 
Handbok och vägledning för biståndshandläggning 2022 

Beslutet skickas till 

Sektor omsorg 
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Uppföljning internkontroll, KS/2021:41 
 

Förslag till beslut 

Utskottet för omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta att: 
 
Godkänna redovisad återrapportering av utförda granskningar enligt 2022 års internkontrollplan 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen 6 kap. 1 § och 3 § leda och samordna förvaltningen 
och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll. 
I detta ligger ett ansvar för att en intern kontrollorganisation upprättas inom kommunens 
samlade behov. Kommunstyrelsen beslutar om riktlinjer för intern kontroll. Nämnderna ansvarar 
för den interna kontrollens utformning och funktion inom sitt verksamhetsområde. 
 
Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter  
utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll, och i de fall förbättringar behövs ta 
initiativ till sådana.  
 
Varje nämnd har en skyldighet att:  

 Löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde.  

 Löpande eller minst årligen i samband med upprättande av verksamhetsberättelse till 
årsredovisningen rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom 
nämnden till kommunstyrelsen. Rapportering ska samtidigt ske till kommunens revisorer.  

 
Sektor omsorgs internkontrollplan för 2022 innehåller sex stycken kontrollobjekt. Av dessa har 
granskning visat att fortsatt kontroll krävs för två objekt. 
 
Genomförda granskningar:  
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Kontroll av: Beskrivning av genomförd internkontroll: 

Sektor omsorg 
Avvikelserapportering 
SoL/LSS 

Kontroll om rutin för avvikelserapportering följs genom att granska avvikelser utifrån vidtagna 
åtgärder och uppföljning av dessa.    

Resultat: Av dokumentationen går att utläsa att åtgärder vidtas, men oklart hur dessa följs upp.  

Åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas: Inga åtgärder vidtas.    
 

Sektor omsorg 
Rutin för upprepad 
korttidsfrånvaro 

Kontroll om rutinen följs av enhetschefer, att förstadagsintyg begärs in från 6:e 
frånvarotillfället och att företagshälsovården anlitas vid 5:e tillfället.   

Resultat: Rutinen har följts i varierande grad. Covid, anpassningregler och chefsbyten har haft 
en negativ påverkan på möjligheten att ha hög följsamhet till rutinen. Samråd med HR-enheten 
sker vid upprepad korttidsfrånvaro.  

Åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas: Kontrollpunkten tas med som förslag till 2023 års 
internkontroll.  
 

Sektor omsorg 
Kontroll så schema 
följer ATL och riktlinjer 

Kontroll att schema följer arbetstidslag och heltidsavtal.   

Resultat: Schema kontrolleras inför varje ny schemaperiod. Stickprov har genomförts av 
ytterligare en person, inga avvikelser har identifierats.    

Åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas: Inga åtgärder vidtas.  

Sektor omsorg 
Loggning i 
verksamhetssystem 

Kontroll av loggar i verksamhetssystem.  
 

Resultat: Loggning av samtliga enheter har genomförts enligt rutin. Inga obehöriga åtkomster 
har identifierats.  

Åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas: Inga åtgärder vidtas  

Sektor omsorg 
Felaktiga utbetalningar 

Kontroll att ekonomiskt bistånd inte betalas ut på felaktigt underlag.  

Resultat: Kontroll visar att avstämningar/kontroller inte har gjorts för att kunna utreda rätten 
till bistånd. Underlag i form av till exempel sjukskrivningar samt journalföring om 
sysselsättning har saknats under aktuell period.   

Åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas: Kontrollpunkten tas med som förslag till 2023 års 
internkontroll.  

Sektor omsorg 
Journalgranskningar 
familjeenheten 
 

 

Kontroll av journaler för att säkerställa att utredning har kommunicerats, att den enskilde har 
en genomföranden/vårdplan etc.  

Resultat: Journalgranskning har visat på en ökad kvalitet i dokumentationen. Någon enstaka 
genomförandeplan har saknats, vilket åtgärdats omgående.  

Åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas: Inga åtgärder vidtas.   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-01 
 

Beslutet skickas till 

Sektor omsorg 
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Ordförande informerar, KS/2022:82 
 

Förslag till beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 
 
 


