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Utskottet för omsorg 2022-12-06 

 

 

 

Plats och tid Bårholmen, 2022-12-06, klockan 11:00 

Beslutande Britt-Marie Andrén Karlsson (S) 
 Maria Sörqvist (C) 
 Hilden Talje (M) 
 Ulf Sjölinder (KD) 
 Eva Skoglund (S), tjänstgörande ersättare 
 Ula Kedbäck (MP), ej tjänstgörande ersättare 
 
Övriga deltagare Se sidan 2 

Utses att justera Britt-Marie Andrén Karlsson (S) och Maria Sörqvist (C) 

Justeringens  Digital justering 
plats och tid  

 
 
 
Sekreterare ………………………………………………. Paragraf 69-75 
 Helena Arvedahl 
 
Ordförande ………………………………………………. 
 Britt-Marie Andrén Karlsson 
 
Justerare ………………………………………………. 
 Maria Sörqvist 
   BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
 
Organ Utskottet för omsorg 

Sammanträdesdatum 2022-12-06 

Datum för anslags 2022-12-12  Datum för anslags 2023-01-03 
uppsättande  nedtagande 

Förvaringsplats för   Kommunhuset, Sektor omsorg, Henån 
protokollet  

 

 

 

 ……………………………………………… 
 Helena Arvedahl 
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Övriga deltagare: 
Hanna Bernmar, enhetschef IFO § 69 
Lisa Abrahamsson, Enhetschef/kvalitetsutvecklare § 70 
Lena Gardtman, sektorchef 
Helena Arvedahl, sekreterare 
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§ 69 KS/2022:1635 

Revidering handläggning ekonomiskt bistånd 
 

Utskottet för omsorg beslutar att 
Föreslå 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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  4 

 

Utskottet för omsorg 2022-12-06 

 

 

 

 

§ 70 KS/2022:87 

Internkontroll 2023 
 

Utskottet för omsorg beslutar att 
Föreslå Kommunstyrelsen besluta att:  

Godkänna plan för intern kontroll 2023 för sektor omsorg i enlighet med bilaga daterad 2022-12-06.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen 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 ska enligt kommunallagen se till att den interna kontrollen är tillräcklig. 
Kommunstyrelsen är nämnd för sektorerna ledning och verksamhetsstöd, lärande, omsorg och 
samhällsutveckling. Utskottet för omsorg har gjort riskbedömning och tagit fram förslag till 
kontrollplan för sektor omsorg för beslut av Kommunstyrelsen 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-12-06 
Internkontroll för 2023 Utskottet för omsorg - bilaga 

Beslutet skickas till 
Sektor omsorg 
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§ 71 KS/2022:907 

Redovisning av ej verkställda beslut SoL och LSS 
 

Utskottet för omsorg beslutar att 

Föreslå 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 
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§ 72 KS/2022:523 

Ansökan om bidrag till Kvinnojouren i Stenungsund för 2022 
 

Utskottet för omsorg beslutar att 
Föreslå 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 
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§ 73 KS/2022:1843 

Utdrag ur belastningsregister i samband med anställning 
 

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 
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§ 74 KS/2022:80 

Sektorns information 
 

Utskottet för omsorg beslutar att 
Lägga informationen till handlingarna 

Sammanfattning av ärendet 

 Tackgåva till medarbetarna 

 Nära vård - strategidag 

 Mini-Maria – ambulerande beroendeklinik för barn och unga  

 SAMREV – konferens i februari 

 Samverkan lärande – omsorg 

 Biståndsbedömt trygghetsboende 

 Mollösund – fortsätter enligt plan 

 Ågården – fortsätter enligt plan 

 Moduler 

 Timmerhult – KSAU 

 Sjuksiffror 

 Kompetensförsörjning 

 Wifi/bredband – Kaprifolgården och Fyrklövern 

 Seniormässan svar på enkät 
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§ 75 KS/2022:82 

Ordförande infomerar 
 

Utskottet för omsorg beslutar att 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande tackar avgående ledamöter samt önskar alla en god jul och ett gott nytt år. 
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