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   Datum    2(8) 
  2022-11-29  
 
Utskottet för omsorg 

 
 

Revidering handläggning ekonomiskt bistånd, KS/2022:1635 
 

Förslag till beslut 
Utskottet för omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta att 
Godkänna revideringen av handläggning ekonomiskt bistånd. 

Sammanfattning av ärendet 
Den 8 november 2022 förmedlade socialstyrelsen den nya riksnormen för 2023. Där det framgick 
att höjningen från 2022 till 2023 blir en ökning med 8,6 %.  
Den 11 november 2022 publicerade försäkringskassan sina föreskrifter om genomsnittliga och 
högsta godtagbara hyreskostnad för 2023. 
Utifrån dessa uppgifter har en korrigering gjorts för nya beräkningar under 2023.  
Riksnormen som tagits fram från regeringen är inte uppdelade genom poster. Detta har 1:e 
socialsekreterare gjort tillsammans med arbetsgruppen. Den ökningen har fördelas ut till högre 
del i posten livsmedel samt hygien och kläder.  

Bedömning  
Under 2022 har livsmedelspriserna stigit mer än vanligt. Under de senaste 12 månaderna, från 
augusti 2021 till augusti 2022, har priserna för livsmedel och alkoholfria drycker totalt sett ökat 
med 14 procent.  
Bedömningen göra att riksnormen är fördelad jämn mellan de poster som har haft ökade 
kostnader under 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-29 
Bilaga Riksnormen för 2023 uppdelad per poster 
Bilaga Föreskrifter från Försäkringskassan gällande genomsnittliga och högsta godtagbara 
hyreskostnader för 2023 
Bilaga Socialstyrelsen meddelande om riksnormen 2023 

Beslutet skickas till 
Sektor omsorg 
  



   Datum    3(8) 
  2022-11-29  
 
Utskottet för omsorg 

 
 

Internkontroll 2023, KS/2022:87 
 
Riskbedömning och val av kontrollpunkter 2023.  



   Datum    4(8) 
  2022-11-29  
 
Utskottet för omsorg 

 
 

Redovisning av ej verkställda beslut SoL och LSS, KS/2022:907 
 

Förslag till beslut 
Utskottet för omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna statistikrapport kvartal 3 
2022 för ej verkställda beslut enligt rapporteringsskyldighet till Inspektionen för vård och 
omsorg, IVO.  
Sammanfattning av ärendet 
Orust kommun ska, enligt Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2006:35, till 
Socialstyrelsen och kommunens revisorer rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 
kap. 1 § SoL och beslut enligt 9 § LSS en gång per kvartal som inte har verkställts inom tre 
månader från dagen för beslutet, beslut som har verkställts efter tre månader eller där det har 
skett avbrott i verkställigheten på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet. 

Rapportering kvartal 1 2022, SoL och LSS 
Verksamhetsområde Antal beslut 

ej verkställda 
inom 3 mån. 

Beslut 
verkställt efter 
3 mån 

Totalt 
rapporterade/
verksamhet 

Socialpsykiatri (SoL) 1 0 1 
Äldreomsorg (SoL) 1 0 1 
Individ- och familjeomsorg (SoL) 0 0 0 
Stöd och omsorg (LSS) 15 1 16 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-29 
Statistikrapport  

Beslutet skickas till 
Sektor omsorg 
  



   Datum    5(8) 
  2022-11-29  
 
Utskottet för omsorg 

 
 

Ansökan om bidrag till Kvinnojouren i Stenungsund för 2022, KS/2022:523 
 

Förslag till beslut 
Utskottet för omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta att 
Bevilja verksamhetsbidrag till Kvinnojouren i Stenungsund med 10 000 kronor för 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Kvinnojouren i Stenungsund ansöker om verksamhetsbidrag för 2022.  
Utskottet för omsorg beslutade 2021-05-11 § 46 att bevilja verksamhetsbidrag till Kvinnojouren i 
Stenungsund med 10 000 kronor för 2021.  
Kvinnojouren ger stöd till kvinnor som utsätts för våld i nära relationen via telefon, mail och 
besök. Föreningens volontärer arbetar med att stötta utsatta kvinnor och barn genom bland annat 
kontakta myndigheter, bilkörning och vara ett sällskap till de utsatta. Samtliga volontärer går en 
utbildning i kvinnojourkunskap och har tystnadsplikt.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-29 
Verksamhetsberättelse 

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 
Kvinnojouren i Stenungsund 
  



   Datum    6(8) 
  2022-11-29  
 
Utskottet för omsorg 

 
 

Utdrag ur belastningsregister i samband med anställning, KS/2022:1843 
 

Förslag till beslut 
Utskottet för omsorg beslutar att 
Ett utdrag ur belastningsregistret ska uppvisas innan anställning kan ingås av medarbetare som 
söker chefstjänst inom sektor omsorg. 

Sammanfattning av ärendet 
Som chef inom sektor omsorg har man ansvar för verksamhet, medarbetare och ekonomi. Det är 
ett ansvarsfullt uppdrag med tillgång till sekretessbelagda personuppgifter och stora ekonomiska 
belopp. 
Enligt socialtjänstlagen har kommunen det yttersta ansvaret för sina brukare. Det är därför av 
yttersta vikt att vårdtagare/brukare kan känna trygghet i den omsorg som kommunen ansvarar 
för. Chefer inom sektor omsorg bär ett stort ansvar för verksamheten. Att begära utdrag ur 
belastningsregistret skulle vara ett sätt att säkerställa lämpligheten för uppdraget. 

Utredning 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har med stöd av 13 kap 5 § socialtjänstlagen begärt att 
kommunen redovisar sin inställning till de brister som IVO konstaterat i sin tillsyn av 
stödboendet Ungbo. I en punkt togs det upp att verksamheten inte följer gällande bestämmelser 
med kontroll av polismyndighetens misstanke- och belastningsregister. Uppdraget för chef i 
beredskap är kopplat till stödboendet främst som ett stöd för ungdomen att ringa om det uppstår 
en situation som ungdomen behöver stöd med. Det innebär dock enligt IVO att även chefer som 
kommer i kontakt med ungdomarna också ska ha utdraget ur misstanke- och belastningsregistret. 
Att begära utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning av andra yrkesgrupper än de som 
jobbar med barn och ungdomar är mer än vad lagen kräver och det finns naturligtvis en del 
motsättningar i detta. Att neka någon anställning för ett brott som de redan straffats för skulle 
kunna ses som en dubbelbetastraffning och att vi arbetsgivare inte tror på att man ska ha rätt till 
en andra chans. Detta beslut måste därför hanteras med ansvar och registerutdraget ska vara en 
del av grunderna till ett beslut om anställning. Ett uppvisande av registerutdrag ska alltid föregås 
av en anställningsintervju och sedan vidare en noggrann referenstagning. Ett registerutdrag ska 
endast uppvisas av den person som är på väg in i ett anställningsförhållande och får ej begäras av 
samtliga sökanden till en tjänst. Det är av vidare vikt att det redan framgår av 
rekryteringsannonsen att utdrag ur belastningsregistret kan komma att begäras. Om det finns en 
notering i belastningsregistret innebär detta inte med automatik att en anställning inte är aktuell. 
En rutin för hur detta hanteras finns. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-29 
 

Beslutet skickas till 
Sektor omsorg 
HR-enheten 
Ekonomienheten 
  



   Datum    7(8) 
  2022-11-29  
 
Utskottet för omsorg 

 
 

Sektorns information, KS/2022:80 
 
  



   Datum    8(8) 
  2022-11-29  
 
Utskottet för omsorg 

 
 

Ordförande infomerar, KS/2022:82 
 
 



   Datum Diarienummer 1(1) 
  2022-11-21 KS/2022:1635 
 
 

 
Kommunförvaltningen 
Anette Johansson 
telefon 0304-33 41 43 
e-post: anette.johansson@orust.se

Revidering av riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd 

Förslag till beslut 
Utskottet för omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta att 
Godkänna revideringen av handläggning ekonomiskt bistånd. 

Sammanfattning av ärendet 
Den 8 november 2022 förmedlade socialstyrelsen den nya riksnormen för 2023. Där det 
framgick att höjningen från 2022 till 2023 blir en ökning med 8,6 %.  
Den 11 november 2022 publicerade försäkringskassan sina föreskrifter om 
genomsnittliga och högsta godtagbara hyreskostnad för 2023. 
Utifrån dessa uppgifter har en korrigering gjorts för nya beräkningar under 2023.  
Riksnormen som tagits fram från regeringen är inte uppdelade genom poster. Detta har 
1:e socialsekreterare gjort tillsammans med arbetsgruppen. Den ökningen har fördelas ut 
till högre del i posten livsmedel samt hygien och kläder.  

Bedömning  
Under 2022 har livsmedelspriserna stigit mer än vanligt. Under de senaste 12 
månaderna, från augusti 2021 till augusti 2022, har priserna för livsmedel och alkoholfria 
drycker totalt sett ökat med 14 procent.  
Bedömningen göra att riksnormen är fördelad jämn mellan de poster som har haft 
ökade kostnader under 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-21 
Bilaga Riksnormen för 2023 uppdelad per poster 
Bilaga Föreskrifter från Försäkringskassan gällande genomsnittliga och högsta 
godtagbara hyreskostnader för 2023 
Bilaga Socialstyrelsen meddelande om riksnormen 2023 

Beslutet skickas till 
Sektor omsorg 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Anette Johansson 
Enhetschef IFO, Arbetsliv och försörjning



Bilaga 1.  
 

Normer för år 2023 
 

Riksnorm 
Personliga kostnader kr/månad 
 

Gemensamma hushållskostnader kr/månad 

 0 år 1-2 år 3 år 4-6 år 7-10 år 11-14 
år 

15-18 
år 

19-20 
år 

Ensamstående Sambo 

Livsmedel 899 955 1014 1191 1645 1969 2259 2259 2004 3374 
Kläder/skor 423 538 599 600 703 748 782 801 660 1129 
Fritid/lek 190 291 311 449 785 878 958 978 493 1098 
Hygien 704 642 184 105 166 214 312 313 333 699 
Barnförsäkring 74 74 87 75 81 81 79 79   
Lunchtillägg 130 200 215 280      -        -        -        -   
Summa kr 2420 2700 2410 2700 3380 3890 4390 4430 3490 6300 

 1 person 2 personer 3 personer 4 personer 5 personer 6 personer 7 personer 
Förbrukningsvaror 204 220 350 410 425 480 510 
Dagstidning/telefon 926 1030 1230 1380 1635 1850 2000 
Summa kronor 1130 1250 1580 1790 2060 2330 2510 



 
Riksnormen anger endast en totalsumma per månad för personliga kostnader respektive gemensamma hushållskostnader. Fördelningen av beloppen på de 
olika posterna gör varje kommun själv.  
 

För att beräkna den gemensamma hushållskostnaden för hushåll med fler än 7 personer lägger man till 170 kronor för varje 
ytterligare hushållsmedlem. Det motsvarar skillnaden mellan hushåll med 6 respektive 7 personer. För en vuxen person som 
inte är att anse som sammanboende, men som ingår i hushållsgemenskap med flera personer, beräknas normen som 
personliga kostnader för ensamstående, plus kvoten av de gemensamma hushållskostnaderna för hela hushållet delat med 
antalet medlemmar i hushållet. 
 
 
Personliga kostnader  
Åldersgruppen 19-20 år omfattar ungdomar som ingår i föräldrarnas hushåll, då föräldrarna är underhållsskyldiga eftersom ungdomen studerar på 
grundläggande eller gymnasial nivå.  
 
Livsmedel: Beräkning av livsmedelskostnaderna utgår ifrån en fyraveckorsmatsedel som följer Livsmedelsverkets näringsrekommendationer. 
Utgångspunkten är att all mat lagas hemma. Vissa halvfabrikat ingår samt inköp av allt matbröd. Kostnader för t.ex. saft, godis och chips ingår inte. 
Livsmedelskostnaden för ensamhushåll är något högre eftersom vissa kostnader kan bli högre än för flerpersonshushåll. Lunchtillägg betalas ut för barn 
mellan 0 och 7 år som inte deltar i pedagogisk verksamhet med lunch fem dagar per vecka.  
 
Kläder och skor: Summan ska täcka det vardagliga behovet av kläder och skor under hela året. Kostnader för skoreparationer och kemtvätt ingår också. Del 
av normen kan behöva sparas för inköp av mer kostsamma kläder så som vinterkläder. 
 
Fritid och lek: Utgiftsposten gäller kostnader för sådana aktiviteter som det är rimligt att alla får möjlighet till. Aktiviteterna gäller både inomhus och 
utomhus samt viss motion och kultur. För äldre barn och vuxna ingår kostnader för att t.ex. gå på bio, lyssna på musik, läsa böcker, dansa/gå på diskotek och 
besöka simhall. För yngre barn ingår leksaker, spel, pussel, böcker, biobesök m.m. Kostnader för cykel, skidutrustning för längdåkning och skridskor ingår. 
För yngre barn beräknas att cykel och skridskor köps begagnade. I beräkningarna finns inga kostnader för semester eller dyrare hobbyer.  
Fr.o.m. 2016-01-01 har riksnormen för barn i åldersgruppen 0-6 år höjts med 100 kr och för barn i åldersgruppen 7-18 år respektive skolungdomar i 
åldersgruppen 19-20 år (hemmavarande ungdomar som går i gymnasiet) har riksnormen höjts med 250 kr. Syftet med höjningen är att barn i åldersgruppen 
7-18 år i familjer med försörjningsstöd ska ha ekonomiska möjligheter att utöva fritidsaktiviteter.  



 
Hygien: Gäller kostnader för den personliga hygienen t.ex. tvål, tandkräm, blöjor och mensskydd. Kostnaderna omfattar även hårklippning. Kostnad för 
preventivmedel ingår inte.  
 
Gemensamma hushållskostnader  
 

Förbrukningsvaror: Här återfinns varor som behövs för städning och för vård av kläder och skor, t.ex. disk-/tvättmedel, dammsugarpåsar, glödlampor och 
skokräm.  

Dagstidning, telefon, mobil: I denna post ingår helårsprenumeration för dagstidning och abonnemangs- och samtalsavgift för 
telefon inklusive mobiltelefon. Vissa kostnader för att skicka kort och brev (brevpapper, kuvert, vykort och porto) ingår också. 
 
 
Umgängeskostnad 
 

Umgängeskostnad per dag 0 år 1-2 år 3 år 4-6 år 7-10 år 
11-14 
år 

15-18 
år 19-20 år  

 70 75 63 73 83 105 123 123 
 
Umgängeskostnad per dag framräknas enligt följande: livsmedel + fritid/lek + hygien + förbrukningsvaror (170 kr), gånger 
årets månader, dividerat med 52 veckor, dividerat med 7 dagar. Umgängeskostnad beviljas max 6 dagar/månad, 14 dagars lov 
 

 
Matnorm 

 



Matnorm per dag 0 år 1-2 år 3 år 4-6 år 7-10 år 
11-14 
år 

15-18 
år 19-20 år  

Ensam
-
ståend
e 

Samman
-boende 

Livsmedel alla måltider 34 38 41 48 54 65 74 74 66 111 
Livsmedel utan lunch 5 d/v 30 31 33 39       

 
Matkostnad per dag framräknas enligt följande: matnorm gånger årets månader dividerat med 52 veckor, dividerat med 7 
dagar (matnormx12/52/7)  
 

 
Boendekostnad 

Boendekostnad/månad 1-2 vuxna 
1-2 vuxna + 1 
barn 

1-2 vuxna + 2 
barn 

1-2 vuxna + 3 
barn Ytterligare barn 

 5650 kr 7125 kr 8925 kr 10 725 kr  + 1800 kr/barn 
 
X = FK:s föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara hyreskostnad för år 2022.  
 
1-2 umgängesbarn räknas som 1 barn 
2-3 umgängesbarn räknas som 2 barn 
  



   Datum Diarienummer 5(14) 
  2022-10-28 KS/ 
 
 

 

Kommunförvaltningen 
Anette Johansson 
telefon 0304-33 41 43 
e-post: anette.johansson@orust.se

Bilaga 2 
  

Försäkringskassans författningssamling   
ISSN 1652-8735  
  

   FKFS 2022:4  
Försäkringskassans föreskrifter  

 om genomsnittlig och högsta godtagbara bostads- Utkom från trycket   
 kostnad för år 20231;  den 11 november 2022  

  

beslutade den 7 november 2022.  

  
Försäkringskassan föreskriver följande med 

stöd av 13 kap. 1 § 1 förordningen (1995:239) 
om förmåner till totalförsvarspliktiga och 4 § 4 
bostadsbidragsförordningen (1993:739).  
  

 
1 Senaste författning i ämnet FKFS 2021:6.  

  



   Datum Diarienummer 6(14) 
  2022-10-28 KS/2022:1425
1 §  Denna författning tillämpas vid beräkning av 
bostadskostnad i samband med bestämmande av  

1. familjebidrag i form av bostadsbidrag enligt förordningen  
(1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga,  

2. bostadsbidrag enligt 93–98 kap. socialförsäkringsbalken.  
  

2 §  Bostadskostnaden enligt 3 och 4 §§ 
Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1995:10) om 
familjebidrag anses som skälig om den inte överstiger 
följande belopp.  
   Högsta godtagbara kostnad  
   kronor per månad  
Storstockholm   
 1–2 vuxna  10 500  
 1–2 vuxna och 1 barn  13 100  
 1–2 vuxna och 2 barn  16 275  
 1–2 vuxna och 3 barn  19 750  
 1–2 vuxna och fler än 3 barn  19750 + 3175 per barn utöver 3  
      
Storgöteborg   
 1–2 vuxna  10 050  
 1–2 vuxna och 1 barn  12 225  
 1–2 vuxna och 2 barn  15 225  
 1–2 vuxna och 3 barn  18 075  
 1–2 vuxna och fler än 3 barn  18075 + 3000 per barn utöver 3  
      
Stormalmö   
 1–2 vuxna  9 250  
 1–2 vuxna och 1 barn  11 425  
 1–2 vuxna och 2 barn  14 325  
 1–2 vuxna och 3 barn  17 400  



   Datum Diarienummer 7(14) 
  2022-10-28 KS/2022:1425
   1  

  

 FKFS 2022:4    
 1–2 vuxna och fler än 3 barn  17400 + 2900 per barn utöver 3  

      
Kommuner med fler än 75 000 invånare   

 1–2 vuxna  9 200  
 1–2 vuxna och 1 barn  11 450  
 1–2 vuxna och 2 barn  14 350  
 1–2 vuxna och 3 barn  17 400  
 1–2 vuxna och fler än 3 barn  17400 + 2900 per barn utöver 3  

      
Övriga kommuner  

 1–2 vuxna  8 325  
 1–2 vuxna och 1 barn  10 150  
 1–2 vuxna och 2 barn  12 725  
 1–2 vuxna och 3 barn  15 225  
 1–2 vuxna och fler än 3 barn  15225 + 2575 per barn utöver 3  

  
 3 §  Bostadskostnaden bestäms  

1. som den totalförsvarspliktiges andel i 
föräldrarnas bostadskostnad enligt 7 § 
Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS  

1995:10) om familjebidrag och  
2. enligt 19 § Riksförsäkringsverkets föreskrifter 

(RFFS 1998:9) om beräkning av 
bostadskostnad i ärenden om bostadsbidrag 
och familjebidrag i form av bostadsbidrag med 
stöd av följande belopp.  



   Datum Diarienummer 8(14) 
  2022-10-28 KS/2022:1425
   Genomsnittlig kostnad  
   kronor per månad  
Storstockholm  
 1–2 vuxna  7 450  
 1–2 vuxna och 1 barn  9 000  
 1–2 vuxna och 2 barn  11 650  
 1–2 vuxna och fler än 2 barn  11650 + 2650 per barn utöver 2  
      
Storgöteborg  
 1–2 vuxna  6 850  
 1–2 vuxna och 1 barn  8 125  
 1–2 vuxna och 2 barn  9 950  
 1–2 vuxna och fler än 2 barn  9950 + 1825 per barn utöver 2  
      
Stormalmö  
 1–2 vuxna  7 075  
 1–2 vuxna och 1 barn  9 000  
 1–2 vuxna och 2 barn  10 750  
 1–2 vuxna och fler än 2 barn  10750 + 1750 per barn utöver 2  
      

Kommuner med fler än 75 000 invånare  
 1–2 vuxna  6 575  
 1–2 vuxna och 1 barn  8 000  
 1–2 vuxna och 2 barn  10 100  
 1–2 vuxna och fler än 2 barn  10100 + 2100 per barn utöver 2  

      

2  

  



   Datum Diarienummer 9(14) 
  2022-10-28 KS/2022:1425
   FKFS 2022:4  
Övriga kommuner  
      1–2 vuxna  5 650  
 1–2 vuxna och 1 barn  7 125  
 1–2 vuxna och 2 barn  8 925  
 1–2 vuxna och fler än 2 barn  8925 + 1800 per barn utöver 2  

  
Storstockholm omfattar följande kommuner: Stockholm, 
Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, 
Lidingö, Nacka, Norrtälje, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, 
Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Södertälje, 
Tyresö, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, 
Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker.  

  
Storgöteborg omfattar följande kommuner: Göteborg, Ale, 
Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla 
Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.  

  
Stormalmö omfattar följande kommuner: Burlöv, Eslöv, 
Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, 
Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge.  

  
  

 
Denna författning träder i kraft den 1 december 

2022 och tillämpas på bostadskostnad som avser 
tid från och med den 1 januari 2023.   

  
FÖRSÄKRINGSKASSAN  

MARIA RYDBECK  



   Datum Diarienummer 10(14) 
  2022-10-28 KS/2022:1425

               Marie Axelsson  
  
  
  

3  

 Information    

 2022-11-08 
 Dnr. 4.3–36289/2022  1(2)  

Avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten     
Samira Aqil, Anna-Karin Sandén  
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Riksnormen för försörjningsstöd 2023   
Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra 
behov avgör riksnormen  nivån på försörjningsstödet. 
Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt  
kalenderår1 och gäller som miniminivå för de behov 
som riksnormen ska täcka.2  
I riksnormen 2023 har normens samtliga poster räknats upp med 8,6 % 
jämnt med riksnormen för 2022. 

  
Riksnormen för ett hushåll utgör summan av de 
personliga kostnaderna för  samtliga medlemmar i 
hushållet och de gemensamma hushållskostnaderna 
enligt följande tabeller.   

  
Personliga kostnader per hemmavarande barn och skolungdom, kronor per månad  
Ålder  0 år  1-2 år  3 år  4-6 år  7-10 år  11-14 år  15-18 år  19-20 år  
Summa  
personliga 
kostnader  2 420  2 700  2 410  2 700  3 380  3 890  4 390  4 430  

Utan lunch 5 
dagar per 
vecka  2 270  2 480  2 210  2 410  –  –  –  –  

  
Personliga kostnader vuxna, kronor per månad   

  Ensamstående  Sammanboende  

Summa personliga kostnader  3 490  6 300  

  
Gemensamma hushållskostnader, kronor per månad 

      

Antal personer  1  2  3  4  5  6  7  
Summa gemensamma kostnader  1 130  1 250  1 580  1 790  2 060  2 330  2 510  
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För att beräkna den gemensamma 
hushållskostnaden för hushåll med fler än 7 personer 
lägger man till 180 kronor för varje ytterligare 
hushållsmedlem. Det motsvarar skillnaden mellan 
hushåll med 6 respektive 7 personer.  

                                                      
1 2 kap. 1 § socialtjänstförordningen (2001:937)  
2 4 kap. 3 § första stycket 1 socialtjänstlagen (2001:453)    

  
  

 
SOCIALSTYRELSEN  Telefon 075-247 30 00  socialstyrelsen@socialstyrelsen.se  
106 30 Stockholm    www.socialstyrelsen.se  
    
       

SOCIALSTYRELSEN  2022-11-
08  

Dnr 4.3–36289/2022  2(2)  

  

En person som bor i ett hushåll utan att vara sammanboende  
En vuxen person kan ingå i en hushållsgemenskap 
med en eller flera andra vuxna personer, utan att 
räknas som sammanboende. Denne person är ett 
eget ärende. För att räkna ut riksnormen för honom 
eller henne lägger man ihop  personens del av de 
gemensamma hushållskostnaderna med personliga 
kostnader för ensamstående.   
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För en person som bor i ett hushåll med 5 personer, 
skulle uträkningen se ut så här: 2 060 kr/5 personer 
+ 3 490 kr = 3 902 kr  
  

Riksnormen tar hänsyn till  
• hur många personer som finns i hushållet   
• ålder på barn och skolungdomar   
• om barn och skolungdomar äter lunch hemma  • 

om vuxna är ensamstående eller sammanboende.   
  

Kostnader i riksnormen   
Socialtjänstförordningen (2001:937) fastställer inga 
enskilda belopp för kostnadsposter, utan endast 
totalbeloppen för olika hushållstyper och 
åldersgrupper.3   

Enligt 4 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453) 
innehåller riksnormen kostnader för livsmedel, kläder 
och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och 
hygien samt dagstidning och telefon.4 Riksnormen 
grundar sig på Konsumentverkets senaste pris- och 
konsumtionsundersökningar.5 Barn och 
ungdomsförsäkring medräknas även som en 
individuell utgiftspost som Konsumentverket 
beräknar för de barn som ingår i hushållet. Mer 
information om Konsumentverkets aktuella 
kostnadsberäkningar finns hos Konsumentverket.6  
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3 2 kap. 1 § socialtjänstförordningen (2001:937)   
4 4 kap. 3 § socialtjänstlagen  
5 2 kap, 1 § socialtjänstförordningen (2001:937)   
6 Konsumentverket gör varje år beräkningar för vad som är en rimlig kostnad för några av hushållens utgiftsområden.  
Mer information om kostnadsberäkningar finns på Konsumentverkets webbplats på www.konsumentverket.se   

http://www.konsumentverket.se/
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Kommunförvaltningen 
Helena Arvedahl 
telefon 0304-33 40 00 
e-post: helena.arvedahl@orust.se

Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som ej verkställts enligt Sol 
och LSS - Kvartal 3 2022 
 

Förslag till beslut 

Utskottet för omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna statistikrapport 
kvartal 3 2022 för ej verkställda beslut enligt rapporteringsskyldighet till Inspektionen 
för vård och omsorg, IVO.  

Sammanfattning av ärendet 
Orust kommun ska, enligt Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2006:35, till 
Socialstyrelsen och kommunens revisorer rapportera alla gynnande beslut om bistånd 
enligt 4 kap. 1 § SoL och beslut enligt 9 § LSS en gång per kvartal som inte har 
verkställts inom tre månader från dagen för beslutet, beslut som har verkställts efter tre 
månader eller där det har skett avbrott i verkställigheten på nytt inom tre månader från 
dagen från avbrottet. 

Rapportering kvartal 1 2022, SoL och LSS 
Verksamhetsområde Antal beslut 

ej verkställda 
inom 3 mån. 

Beslut 
verkställt efter 
3 mån 

Totalt 
rapporterade/
verksamhet 

Socialpsykiatri (SoL) 1 0 1 
Äldreomsorg (SoL) 1 0 1 
Individ- och familjeomsorg (SoL) 0 0 0 
Stöd och omsorg (LSS) 15 1 16 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-22 
Statistikrapport  

Beslutet skickas till 
Sektor omsorg



Dok: UFO/Mall rapporteringsskyldighet/biståndsenheten 

  

 
Sektor omsorg 

 
 
 
 
 
 

 

 
Rapporteringsskyldighet av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS  
 
Redovisning/kvartal/år: 
3/ 2022 
 

Gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 
som inte har verkställts inom tre månader från dagen för 
beslutet. 

 
 
SoL, Äldre 
 
Man eller kvinna: 
Man 

Typ av insats: 
Ledsagning 

Beslutsdatum: 
2021-05-03 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: Nej. 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Den enskilde har tackat nej, önskar inte längre ansöka om insatsen. Avslutas utan verkställan 
2022-08-25. 
 
SoL Socialpsykiatri/IFO 
 
 
Man eller kvinna: 
Kvinna 

Typ av insats: 
Kontaktperson 

Beslutsdatum: 
2021-08-01 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: JA 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Otydlighet eller brister i kommunikationen mellan kommun och den enskilde. 
 
LSS 
 
Man eller kvinna: 
Kvinna 

Typ av insats: 
9 § 3 Ledsagarservice 

Beslutsdatum: 
2020-09-16 

Verkställt datum: 
2022-10-31 

Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: JA 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Personalrelaterade skäl (Ex stor omsättning, långvarig sjukdom, rekryteringsproblem, 
arbetsmiljöproblem). 
 
Man eller kvinna: 
Man 

Typ av insats: 
9 § 3 Ledsagarservice 

Beslutsdatum: 
2022-03-15 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: Nej 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Personalrelaterade skäl (Ex stor omsättning, långvarig sjukdom, rekryteringsproblem, 
arbetsmiljöproblem). Sökarbete pågår för att finna rätt matchning. 
 
Man eller kvinna: 
Kvinna 

Typ av insats: 
9 § 3 Ledsagarservice 



Beslutsdatum: 
2020-12-08 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: JA 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Personalrelaterade skäl (Ex stor omsättning, långvarig sjukdom, rekryteringsproblem, 
arbetsmiljöproblem). Sökarbete pågår för att finna rätt matchning. 
 
Man eller kvinna: 
Kvinna 

Typ av insats: 
9 § 4 Kontaktperson 

Beslutsdatum: 
2022-05-23 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: Nej 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Personalrelaterade skäl (Ex stor omsättning, långvarig sjukdom, rekryteringsproblem, 
arbetsmiljöproblem). Sökarbete pågår för att finna rätt matchning. 
 
Man eller kvinna: 
Man 

Typ av insats: 
9 § 4 Kontaktperson 

Beslutsdatum: 
2022-02-23 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: Nej 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Personalrelaterade skäl (Ex stor omsättning, långvarig sjukdom, rekryteringsproblem, 
arbetsmiljöproblem). Sökarbete pågår för att finna rätt matchning. 
 
Man eller kvinna: 
Kvinna 

Typ av insats: 
9 § 4 Kontaktperson 

Beslutsdatum: 
2022-04-26 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: Nej 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Personalrelaterade skäl (Ex stor omsättning, långvarig sjukdom, rekryteringsproblem, 
arbetsmiljöproblem). Sökarbete pågår för att finna rätt matchning. 
 
Man eller kvinna: 
Kvinna 

Typ av insats: 
9 § 4 Kontaktperson 

Beslutsdatum: 
2020-07-07 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: JA 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Personalrelaterade skäl (Ex stor omsättning, långvarig sjukdom, rekryteringsproblem, 
arbetsmiljöproblem). Då beslutet löpte ut, har det avslutats utan verkställan 2022-07-06.  
 
Man eller kvinna: 
Kvinna 

Typ av insats: 
9 § 4 Kontaktperson 

Beslutsdatum: 
2022-05-19 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: Nej 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Personalrelaterade skäl (Ex stor omsättning, långvarig sjukdom, rekryteringsproblem, 
arbetsmiljöproblem). Sökarbete pågår för att finna rätt matchning. 
 
Man eller kvinna: 
Man 

Typ av insats: 
9 § 4 Kontakktperson 

Beslutsdatum: 
2021-05-17 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: JA 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Personalrelaterade skäl (Ex stor omsättning, långvarig sjukdom, rekryteringsproblem, 
arbetsmiljöproblem). Sökarbete pågår för att finna rätt matchning. 
 
Man eller kvinna: 
Kvinna 

Typ av insats: 
9 § 4 Kontaktperson 

Beslutsdatum: 
2022-03-30 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: Nej 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Personalrelaterade skäl (Ex stor omsättning, långvarig sjukdom, rekryteringsproblem, 
arbetsmiljöproblem). Sökarbete pågår för att finna rätt matchning. 
 



Man eller kvinna: 
Man 

Typ av insats: 
9 § 5 Avlösarservice i hemmet 

Beslutsdatum: 
2022-03-28 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: Nej 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Personalrelaterade skäl (Ex stor omsättning, långvarig sjukdom, rekryteringsproblem, 
arbetsmiljöproblem). Sökarbete pågår för att finna rätt matchning. 
 
Man eller kvinna: 
Kvinna 

Typ av insats: 
9 § 5 Avlösarservice i hemmet 

Beslutsdatum: 
2020-12-11 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: JA 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Personalrelaterade skäl (Ex stor omsättning, långvarig sjukdom, rekryteringsproblem, 
arbetsmiljöproblem). Sökarbete pågår för att finna rätt matchning. 
 
Man eller kvinna: 
Kvinna 

Typ av insats: 
9 § 6 Korttidsvistelse i form av kontaktfamilj 

Beslutsdatum: 
2022-03-10 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: Nej 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Familjen har eventuellt en stödfamilj som passar, inväntar beslut om detta. 
 
Man eller kvinna: 
Man 

Typ av insats: 
9 § 6 Korttidsvistelse 

Beslutsdatum: 
2020-12-30 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: JA 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Personalrelaterade skäl (Ex stor omsättning, långvarig sjukdom, rekryteringsproblem, 
arbetsmiljöproblem). Då personen flyttat till annan kommun, har det avslutats utan verkställan 
2022-08-23.  
 
Man eller kvinna: 
Man 

Typ av insats: 
9 § 6 Korttidsvistelse 

Beslutsdatum: 
2020-10-05 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: JA 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Personalrelaterade skäl (Ex stor omsättning, långvarig sjukdom, rekryteringsproblem, 
arbetsmiljöproblem). Då beslutet löpte ut, har det avslutats utan verkställan 2022-10-04. 
 
Man eller kvinna: 
Man 

Typ av insats: 
9 § 6 Korttidsvistelse 

Beslutsdatum: 
2022-03-28 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: Nej 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Sökarbete pågår för att finna rätt matchning. 
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Kommunförvaltningen 
Helena Arvedahl 
telefon 0304-334280 
e-post: helena.arvedahl@orust.se

Ansökan om bidrag Kvinnojouren 2022 

Förslag till beslut 
Utskottet för omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta att 
Bevilja verksamhetsbidrag till Kvinnojouren i Stenungsund med 10 000 kronor för 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Kvinnojouren i Stenungsund ansöker om verksamhetsbidrag för 2022.  
Utskottet för omsorg beslutade 2021-05-11 § 46 att bevilja verksamhetsbidrag till 
Kvinnojouren i Stenungsund med 10 000 kronor för 2021.  
Kvinnojouren ger stöd till kvinnor som utsätts för våld i nära relationen via telefon, mail 
och besök. Föreningens volontärer arbetar med att stötta utsatta kvinnor och barn 
genom bland annat kontakta myndigheter, bilkörning och vara ett sällskap till de utsatta. 
Samtliga volontärer går en utbildning i kvinnojourkunskap och har tystnadsplikt.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-28 
Verksamhetsberättelse 

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 
Kvinnojouren i Stenungsund 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Lena Gardtman 
Sektorchef
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Kommunförvaltningen 
Lena Gardtman 
telefon 0304-33 43 85 
e-post: lena.gardtman@orust.se

Utdrag ur belastningsregister i samband med anställning 

Förslag till beslut 
Utskottet för omsorg beslutar att 
Ett utdrag ur belastningsregistret ska uppvisas innan anställning kan ingås av 
medarbetare som söker chefstjänst inom sektor omsorg. 

Sammanfattning av ärendet 
Som chef inom sektor omsorg har man ansvar för verksamhet, medarbetare och 
ekonomi. Det är ett ansvarsfullt uppdrag med tillgång till sekretessbelagda 
personuppgifter och stora ekonomiska belopp. 
Enligt socialtjänstlagen har kommunen det yttersta ansvaret för sina brukare. Det är 
därför av yttersta vikt att vårdtagare/brukare kan känna trygghet i den omsorg som 
kommunen ansvarar för. Chefer inom sektor omsorg bär ett stort ansvar för 
verksamheten. Att begära utdrag ur belastningsregistret skulle vara ett sätt att säkerställa 
lämpligheten för uppdraget. 

Utredning 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har med stöd av 13 kap 5 § socialtjänstlagen 
begärt att kommunen redovisar sin inställning till de brister som IVO konstaterat i sin 
tillsyn av stödboendet Ungbo. I en punkt togs det upp att verksamheten inte följer 
gällande bestämmelser med kontroll av polismyndighetens misstanke- och 
belastningsregister. Uppdraget för chef i beredskap är kopplat till stödboendet främst 
som ett stöd för ungdomen att ringa om det uppstår en situation som ungdomen 
behöver stöd med. Det innebär dock enligt IVO att även chefer som kommer i kontakt 
med ungdomarna också ska ha utdraget ur misstanke- och belastningsregistret. 
Att begära utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning av andra yrkesgrupper än de 
som jobbar med barn och ungdomar är mer än vad lagen kräver och det finns 
naturligtvis en del motsättningar i detta. Att neka någon anställning för ett brott som de 
redan straffats för skulle kunna ses som en dubbelbetastraffning och att vi arbetsgivare 
inte tror på att man ska ha rätt till en andra chans. Detta beslut måste därför hanteras 
med ansvar och registerutdraget ska vara en del av grunderna till ett beslut om 
anställning. Ett uppvisande av registerutdrag ska alltid föregås av en anställningsintervju 
och sedan vidare en noggrann referenstagning. Ett registerutdrag ska endast uppvisas av 
den person som är på väg in i ett anställningsförhållande och får ej begäras av samtliga 
sökanden till en tjänst. Det är av vidare vikt att det redan framgår av 
rekryteringsannonsen att utdrag ur belastningsregistret kan komma att begäras. Om det 
finns en notering i belastningsregistret innebär detta inte med automatik att en 
anställning inte är aktuell. En rutin för hur detta hanteras finns. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-29 
 

Beslutet skickas till 
Sektor omsorg 
HR-enheten 
Ekonomienheten 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Lena Gardtman 
Sektorchef omsorg
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