
       
    
 
 
 

   
 

      
    

 
 

       
 

 
    

   
   

   
   

 
 

   
   

   
 
 
 

   
     

 
   

  
     

     
   

  
    

    
   

 
    

    
   

   
  

    
 

   
  

   
   

   
  

      
  

  

      
     

 
 

  
 
 
 

     
    

 

 Datum 1(10) 
2022-05-31 

Utskottet för omsorg KALLELSE/underrättelse till sammanträde 

Ledamot som är förhindrad att delta 
inkallar ersättare att tjänstgöra. 

Plats och tid Årholmen, 2022-06-07, klockan 09:00 

Ordinarie 
Britt-Marie Andrén Karlsson (S) 
Maria Sörkvist (C)
Susanne Gustafsson (L) 
Hilden Talje (M)
Ulf Sjölinder (KD) 

Ersättare 
Eva Skoglund (S)
Ulla Kedbäck (MP) 
Anders Wingård (FO) 

Ärende Diarienummer Föredragande 
KS/2022:144 Kl. 09:00-09:30 

L. Rosendahl 
1. Verksamhetsuppföljning 2022 - Sektor 

omsorg 
2. Ersättning för hemtjänst och KS/2022:966 Kl. 09:30-09:45 

hemsjukvård i annan kommun 2022 M. Hasselgren 
3. Redovisning statistikrapport ej KS/2022:907 Kl. 09:45-10:00 

verkställda beslut kvartal 1 L.Gardtman 
Paus 

4. Personal- och arbetsmiljöbokslut KS/2022:935 Kl. 10:15-10:30 
2021, Sektor omsorg L. Gardtman 

5. Förlängning av samverkansavtal KS/2021:465 Kl. 10:30-10:40 
ungdomsmottagningen L. Gardtman 

6. Förlängd rekommendation KS/2022:970 Kl. 10:40-10:50 
kunskapsstyrning i socialtjänst L. Gardtman 

7. Utskottet för omsorg sammanträde i KS/2022:973 
september 2022 

8. Sektorns information 2022 KS/2022:80 
9. Ordförande informerar KS/2022:82 

ORUST KOMMUN 

Britt-Marie Andrén Karlsson Helena Arvedahl 
Ordförande Sekreterare 



       
    
 

 

 
 
 
 
 
 

      
 

   
    

   
      

  

 Datum 2(10) 
2022-05-31 

Utskottet för omsorg 

Verksamhetsuppföljning 2022 - Sektor omsorg, KS/2022:144 

Förslag till beslut 
Lägga informationen till handlingarna 

Sammanfattning av ärendet 
Linda Rosendahl redogör för Bemanningsenhetens verksamhet. 



       
    
 

 

 
 

          
 

   
            

   
         
          

   
          

               
     

  
          

  

 
   

   

   
  

 
  

 Datum 3(10) 
2022-05-31 

Utskottet för omsorg 

Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 2022, KS/2022:966 

Förslag till beslut 
Utskottet för omsorg ställer sig bakom VästKoms styrelses rekommendation och beslutar om
ersättningsnivåer enligt följande 

1. Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2022: 441/kr/timma. 
2. Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2022: 744 kr/timma. 

Sammanfattning av ärendet 
Den årliga rekommendationen från VästKom gällande ersättningsnivåer för hemtjänst respektive 
hemsjukvård som utförs av annan kommun än hemkommunen är för år 20222 441 kr/timma för
hemtjänst och 744/kr/timma för hemsjukvård. 

Bedömning 
Bedömningen är att gemensamma ersättningsnivåer skapar tydlighet och likvärdighet mellan 
länets kommuner. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-31
Information från Fyrbodal 

Beslutet skickas till 
Sektor Omsorg 
Fyrbodal 



       
    
 

 

 
 

        
 

   
       

           
        

   
            

                
                   

                
         

       
   

  
   

 
  

  

 

 
     

     
       

       

 
   
  

   
  

  

 Datum 4(10) 
2022-05-31 

Utskottet för omsorg 

Redovisning statistikrapport ej verkställda beslut kvartal 1, KS/2022:907 

Förslag till beslut 
Utskottet för omsorg föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

Godkänna statistikrapport kvartal 1 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) 3 0 3 
Äldreomsorg (SoL) 2 1 3 
Individ- och familjeomsorg (SoL) 0 0 0 
Stöd och omsorg (LSS) 11 4 15 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-31
Statistikrapport 

Beslutet skickas till 
Sektor omsorg 



       
    
 

 

 
 

       
 

   
     

     

   
               

               
          

             
                

           
   

 
             
              

  
 

                
           

     

 
   

   
  

  

 Datum 5(10) 
2022-05-31 

Utskottet för omsorg 

Personal- och arbetsmiljöbokslut 2021, Sektor omsorg, KS/2022:935 

Förslag till beslut 
Utskottet för omsorg beslutar att 

Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Året 2021 har präglats av fortsatt pandemi vilket har medfört att personförsörjningen i stora delar 
av verksamheterna varit under stor press. Trots en i perioder hög smittspridning i kommunen har
sektor omsorgs sjukfrånvaro minskat under året vilket är positivt. 
Resultatet på årets medarbetarenkät visade en mindre försämring mot förgående år där bland 
annat förbättringsområden är att se över vilka krav som går emot varandra i arbetet och skapa
utrymme för reflektion och återhämtning, vilket har varit svårt under pressade 
bemanningssituationer under pandemin. 

Statistiken kring arbetsskador, tillbud med mera för 2021 visade att gällande arbetsskador är
fortfarande de fysiska skadorna dominerande men när det gäller tillbud är det psykosociala mer 
representerade. 

Under det gångna året har medarbetarna i sektor omsorg klarat av att hantera snabba kast och
stora omställningar. De har genomfört extraordinära arbetsinsatser och upprätthållit en utmärkt 
kommunal välfärd under svåra omständigheter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-31 

Beslutet skickas till 
Sektor omsorg 



       
    
 

 

 
 

     
 

   
          

          
               

   
          

  

           
        

   
              

    

 
   

   
  
  

  

 Datum 6(10) 
2022-05-31 

Utskottet för omsorg 

Förlängning av samverkansavtal ungdomsmottagningen, KS/2021:465 

Förslag till beslut 
Utskottet för omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta att förlänga nuvarande samverkansavtal
mellan Västra Götalandsregionen och Orust kommun avseende ungdomsmottagning till 31 
december 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Ungdomsmottagningen bedrivs enligt avtal i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och
Orust kommun. 

Kommunstyrelsen har sedan tidigare tecknat ett avtal med regionen att bedriva
Ungdomsmottagning i gemensam regi för perioden 2019-01-01- 2022-12-31. 

Bedömning 
Bedömningen är att det för den enskilde är värdefullt att Ungdomsmottagningarna bedrivs på ett 
likvärdigt sätt i kommunerna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-31 

Beslutet skickas till 
Sektor omsorg
Västra Götalandsregionen 



       
    
 

 

 
 

      
 

   
       
           

               
        

   
                

          
        

 
   

 

   
  

 
  

 Datum 7(10) 
2022-05-31 

Utskottet för omsorg 

Förlängd rekommendation kunskapsstyrning i socialtjänst, KS/2022:970 

Förslag till beslut 
Utskottet för omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta att:
Förlänga nuvarande rekommendationsperiod till och med 2024 om tilläggsfinansiering för att 
stödja kunskapsstyrning i socialtjänsten, till en kostnad av 1,95 kr per invånare per år, under
förutsättning att beslut fattas i SKR´s styrelse 2022-06-10. 

Sammanfattning av ärendet 
SKR har beslutat att förbundet ska stödja medlemmarna i ett arbete för en jämlik, jämställd och 
evidensbaserad socialtjänst. Tilläggsfinansieringen har bland annat inneburit en utveckling av
brukarundersökningarna och de nationella kvalitetsregister som kommunerna använder. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-31 
Bilagor 

Beslutet skickas till 
Sektor Omsorg
SKR 



       
    
 

 

 
 

        
 

   
             

   
              

           

  

 Datum 8(10) 
2022-05-31 

Utskottet för omsorg 

Utskottet för omsorg sammanträde i september 2022, KS/2022:973 

Förslag till beslut 
Att flytta utskottet för omsorgs sammanträde i september till nytt datum, 14 september. 

Sammanfattning av ärendet 
För att utskottet ska kunna ta del av den senaste informationen kring delårsuppföljningen för
sektorn föreslås att utskottet för omsorg flyttar planerad dag för sammanträde. 



       
    
 

 

 
 

    
 

   
    

   
     

  

 Datum 9(10) 
2022-05-31 

Utskottet för omsorg 

Sektorns information 2022, KS/2022:80 

Förslag till beslut 
Lägga informationen till handlingarna 

Sammanfattning av ärendet 
Sektorchef informerar om aktuella händelser 



       
    
 

 

 
 

   
 

   
    

   
     

 

 Datum 10(10) 
2022-05-31 

Utskottet för omsorg 

Ordförande informerar, KS/2022:82 

Förslag till beslut 
Lägga informationen till handlingarna 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande informerar om aktuella händelser 



     
    
 
 

 
 

 
 

         

   
          

     
         
          

   
         

            
         

  
         

   

 
   

   

   
  

 
 
 

  
 

 
 

  
 

 Datum Diarienummer 1(1) 
2022-05-30 KS/2022:966 

Kommunförvaltningen
Helena Arvedahl 
telefon 0304-334280 
e-post: helena.arvedahl@orust.se 

Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 2022 

Förslag till beslut
Utskottet för omsorg ställer sig bakom VästKoms styrelses rekommendation och 
beslutar om ersättningsnivåer enligt följande

1. Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2022: 441/kr/timma. 
2. Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2022: 744 kr/timma. 

Sammanfattning av ärendet 
Den årliga rekommendationen från VästKom gällande ersättningsnivåer för hemtjänst
respektive hemsjukvård som utförs av annan kommun än hemkommunen är för år 
20222 441 kr/timma för hemtjänst och 744/kr/timma för hemsjukvård. 

Bedömning 
Bedömningen är att gemensamma ersättningsnivåer skapar tydlighet och likvärdighet
mellan länets kommuner. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-30 
Information från Fyrbodal 

Beslutet skickas till 
Sektor Omsorg
Fyrbodal 

ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 

Lena Gardtman 
Sektorschef omsorg 

mailto:helena.arvedahl@orust.se








     
    
 
 

 
 

 
 

           
      

 

   
   

          
         

   
           

           
                     

               
              

       
   

  
   

 
  

  

 

 
     

     
       

       

 
   
  

   
 

 Datum Diarienummer 1(1) 
2022-05-23 KS/2022:907 

Kommunförvaltningen
Helena Arvedahl 
telefon 0304-334000 
e-post: helena.arvedahl@orust.se 

Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som ej verkställts enligt Sol 
och LSS - Kvartal 1 2022 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

Godkänna statistikrapport kvartal 1 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) 3 0 3 
Äldreomsorg (SoL) 2 1 3 
Individ- och familjeomsorg (SoL) 0 0 0 
Stöd och omsorg (LSS) 11 4 15 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-23 
Statistikrapport 

Beslutet skickas till 
Sektor omsorg 

mailto:helena.arvedahl@orust.se


  

 
  

 
 
 
 
 
 

 

 
          

 
 

   
 

          
          

 
 
 

  
 

   
 

   
 

 
 

  
 

     
  

     
              

 
 

   
 

   
  

 
 

  
 

     
  

     
              

  
 

  
 

   
 

   
 

 
 

  
 

     
  

     
        

 
 

   
 

   
 

 
 

  
 
 

     
  

 
     

             
       

 
   

 
   

 

Sektor omsorg 

Rapporteringsskyldighet av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 

Redovisning/kvartal/år: 
1 / 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 kan inte lämna sin bostad utan bärhjälp, varav insatsen ej kunnat utföras. 

Man eller kvinna: 
Man 

Typ av insats: 
Särskilt boende 

Beslutsdatum: 
2021-09-30 

Verkställt datum: 
2022-03-02 

Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: Nej. 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet: 
Den enskilde har tackat nej till erbjudande 2021-12-15. Tackat ja till nytt erbjudande som 
verkställts 2022-03-02. 

SoL Socialpsykiatri/IFO 

Man eller kvinna: 
Kvinna 

Typ av insats: 
Kontaktperson 

Beslutsdatum: 
2021-04-07 

Verkställt datum: Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: JA 

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

Man eller kvinna: 
Kvinna 

Typ av insats: 
Kontaktperson 

Beslutsdatum: 
2020-08-17 

Verkställt datum: Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: JA 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet: 
Den enskilde har tackat nej till erbjudandet, därefter ej funnit lämplig uppdragstagare. Beslut 
avslutats utan verkställan 2022-04-01 på egen begäran. 

Man eller kvinna: 
Kvinna 

Typ av insats: 
Kontaktperson 

Dok: UFO/Mall rapporteringsskyldighet/biståndsenheten 



 
 

  
 

     
  

     
        

 
 

 
 

   
 

   
    

 
 

  
 

     
  

     
        

 
 

   
 

   
    

 
 

  
 

     
  

     
        

 
 

   
 

   
    

 
 

  
 

     
  

     
        

 
 

   
 

   
    

 
 

  
 

     
  

     
        

           
      

 
   
 

   
    

 
 

  
 

     
  

     
        

 
 

   
 

   
    

 
 

  
 

     
  

     
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsdatum: 
2021-08-01 

Verkställt datum: Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: JA 

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

LSS 

Man eller kvinna: 
Man 

Typ av insats: 
9 § 4 Kontaktperson 

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). 

Man eller kvinna: 
Kvinna 

Typ av insats: 
9 § 4 Kontaktperson 

Beslutsdatum: 
2020-01-16 

Verkställt datum: 
2022-02-01 

Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: JA 

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

Man eller kvinna: 
Kvinna 

Typ av insats: 
9 § 4 Kontaktperson 

Beslutsdatum: 
2020-10-22 

Verkställt datum: 
2022-03-30 

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 § 6 Korttidsvistelse 

Beslutsdatum: 
2021-04-20 

Verkställt datum: Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: JA 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet: 
Personalrelaterade skäl (Ex stor omsättning, långvarig sjukdom, rekryteringsproblem, 
arbetsmiljöproblem). Beslut avslutats utan verkställan 2022-04-19 då beslut löpte ut och 
familjen bedömer att behovet inte finns. 

Man eller kvinna: 
Man 

Typ av insats: 
9 § 6 Korttidsvistelse 

Beslutsdatum: 
2020-09-14 

Verkställt datum: 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 § 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). 



   
 

   
    

 
 

  
 

     
  

     
            

          
 

   
 

   
    

 
 

  
 

     
  

     
       

 
   
 

   
    

 
 

  
 

     
  

     
        

 
 

   
 

   
    

 
 

  
 

     
  

     
        

 
 

   
 

   
    

 
 

  
 

     
  

     
        

 
 

   
 

   
    

 
 

  
 

     
  

     
        

 
 

   
 

   
    

 
 

  
 

     
  

     
        

         
 

   
 

   
    

 
 

  
 

     
  

Man eller kvinna: 
Man 

Typ av insats: 
9 § 4 Kontaktperson 

Beslutsdatum: 
2019-04-15 

Verkställt datum: Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: JA 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet: 
Blivit erbjuden kontaktperson 2019-10-31, men tackat nej. Vill inte tilldelas kontaktperson under 
pandemin. Beslut avslutats utan verkställan 2021-04-14 då beslutet löpte ut. 

Man eller kvinna: 
Kvinna 

Typ av insats: 
9 § 3 Ledsagarservice 

Beslutsdatum: 
2021-01-11 

Verkställt datum: 
2022-01-27 

Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: JA 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet: 
Familjen vill avvakta tills pandemin är över. 

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). 

Man eller kvinna: 
Man 

Typ av insats: 
9 § 4 Kontaktperson 

Beslutsdatum: 
2021-10-28 

Verkställt datum: 
2022-03-01 

Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: JA 

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

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). 

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). 

Man eller kvinna: 
Man 

Typ av insats: 
9 § 4 Kontaktperson 

Beslutsdatum: 
2021-01-04 

Verkställt datum: Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: JA 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet: 
Personalrelaterade skäl (Ex stor omsättning, långvarig sjukdom, rekryteringsproblem, 
arbetsmiljöproblem). Beslut avslutats på egen begäran utan verkställan 2022-03-02. 

Man eller kvinna: 
Kvinna 

Typ av insats: 
9 § 3 Ledsagarservice 

Beslutsdatum: 
2020-11-19 

Verkställt datum: Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: JA 



     
        

 
 

   
 

   
      

 
 

  
 

     
  

     
        

 
 
 
 
 
 
 
 

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

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). 



     
    
 
 

 
 

 
 

      

   
     

     

   
             
             

           
   

            
              

             
    

 
           

            
      

 
              

          
        

 
   

   
  

 
 

  
 

 
  

 

 Datum Diarienummer 1(1) 
2021-05-20 KS/2022:935 

Kommunförvaltningen
Helena Arvedahl 
telefon 0304-33 42 80 
e-post: helena.arvedahl@orust.se 

Arbetsmiljö- och personalbokslut 2021, Sektor omsorg 

Förslag till beslut
Utskottet för omsorg beslutar att 

Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet
Året 2021 har präglats av fortsatt pandemi vilket har medfört att personförsörjningen i 
stora delar av verksamheterna varit under stor press. Trots en i perioder hög
smittspridning i kommunen har sektor omsorgs sjukfrånvaro minskat under året vilket 
är positivt. 
Resultatet på årets medarbetarenkät visade en mindre försämring mot förgående år där 
bland annat förbättringsområden är att se över vilka krav som går emot varandra i
arbetet och skapa utrymme för reflektion och återhämtning, vilket har varit svårt under 
pressade bemanningssituationer under pandemin. 

Statistiken kring arbetsskador, tillbud med mera för 2021 visade att gällande
arbetsskador är fortfarande de fysiska skadorna dominerande men när det gäller tillbud 
är det psykosociala mer representerade. 

Under det gångna året har medarbetarna i sektor omsorg klarat av att hantera snabba
kast och stora omställningar. De har genomfört extraordinära arbetsinsatser och 
upprätthållit en utmärkt kommunal välfärd under svåra omständigheter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-20 

Beslutet skickas till 
Sektor omsorg 

ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 

Lena Gardtman 
Sektorschef omsorg 

mailto:helena.arvedahl@orust.se


  
 
 

 
 

 
 
 

  
 

 

 
    
 
 
 
 
 

Arbetsmiljö- och 
personalbokslut 

2021 

Sektor omsorg 



 
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
 

 
 

      
 

  
  

 
 

 
  

 
  

 
  

Arbetsmiljö- och personalbokslut sektor omsorg 2021 

Dokumenttyp 

Arbetsmiljö & Personalbokslut 2021 
Förvaltning 

Kommunförvaltningen 
Ämnesområde 

Arbetsmiljö & Personalbokslut 2021 Sektor Omsorg 
Ägare/ansvarig 

Sektor Omsorg 
Antagen av Dnr 

Revisions datum Giltig fr.o.m. 

Giltig t.o.m. 

2 



 
 

    
 

 

  

Arbetsmiljö- och personalbokslut sektor omsorg 2021 

3 



 
 

    
 

 

  

   

   

     

     

  

   

   

  

  

  

  

  

  

    

  

      

   

  
    

  

  

      

 
 
 
 
 

 

  

Arbetsmiljö- och personalbokslut sektor omsorg 2021 

Innehåll 

Inledning ........................................................................................................................4 
Arbetsmiljöarbete 2021 ..................................................................................................5 

Hälsofrämjande insatser .............................................................................................5 
Arbetsanpassning i HRs regi.......................................................................................5 
Viktiga händelser under året.......................................................................................5 
Medarbetarenkät.........................................................................................................7 
Enkät arbetsmiljö/samverkan .....................................................................................9 

Arbetsskada/Tillbud/Riskobservation 2021.................................................................11 
Arbetsskada...............................................................................................................11 
Arbetssjukdom ..........................................................................................................11 
Färdolycksfall ............................................................................................................11 
Tillbud ......................................................................................................................12 
Riskobservation.........................................................................................................12 
Riskbedömningar ......................................................................................................13 

Nyttjad företagshälsovård 2021....................................................................................14 
Personalstatistik ...........................................................................................................15 

Antal månadsavlönade samt antal chefer..................................................................15 
Timavlönade medarbetare ........................................................................................15 
Sysselsättningsgrad ...................................................................................................15 
Åldersstruktur och pension.......................................................................................15 
Personalomsättning. .................................................................................................15 

Sjukfrånvaro .................................................................................................................16 
Personalfesten ersattes av en gåva ...............................................................................17 
Summering…………………………………………………………………………………...1 
8 

4 



 
 

    
 

 
 

            
            

             
             

             
 

                  
            

              
          

            
    

           
            

    

              
             

        
    

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Arbetsmiljö- och personalbokslut sektor omsorg 2021 

Inledning 

2021 präglades av fortsatt pandemi där smittspridning och frånvaro för sjukdom eller 
karantän har gjort att personalförsörjningen i stora delar av verksamheterna har varit 
under stark press. Arbetsmiljöarbetet har hamnat i fokus inom sektor omsorg som har 
gjort en stor omställning med skyddsutrustning, nya rutiner och arbetssätt och ett ökat 
digitalt arbete för att minska smittspridning och skydda våra äldre och sköra i 
kommunen. 

Vi har under året haft en sjukfrånvaro på drygt 12, 8 procent vilket ju är ett lidande för 
den enskilde och ett kompetensbortfall i verksamheten. Det kan dock noteras att 
sjukfrånvaron har minskar i förhållande till andra kommuner, vilket är ett steg i rätt 
riktning. Vi måste fortsätta och gemensamt verka för hälsofrämjande arbetsplatser, 
där medarbetare och chefer får förutsättningar att bedriva en bra verksamhet, trivas 
och må bra. 

I medarbetarenkäten kan vi konstater att den absoluta majoriteten av våra 
medarbetare är stolta över att arbeta på Orust kommun och rekommenderar sin 
arbetsplats till andra. 

När vi nu summerar hela 2021 så kan vi uppmärksamma att medarbetarna i sektor 
omsorg har klarat av att hantera snabba kast och stora omställningar. De har 
genomfört extraordinära arbetsinsatser och upprätthållit en utmärkt kommunal 
välfärd under svåra omständigheter 

Lena Gardtman 

Sektorchef Omsorg 
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Arbetsmiljöarbete 2021 

Hälsofrämjande insatser 

2021 bestod friskvårdsinsatserna bland annat av ett friskvårdserbjudande där 
kommunanställda fick ansöka om bidrag för friskvårdsaktiviteter. Friskvårdbidraget 
var 800 kr per år och anställd och under året beviljades 535 ansökningar om 
friskvårdsbidrag totalt inom kommunen och 256 st beviljades inom sektor omsorg, 
vilket inbär 12 st fler än förgående år inom sektorn. 

Arbetsanpassning i HRs regi 
Det finns stora krav på att arbetsgivaren ska anpassa arbetet för att undvika ohälsa och 
för att återfå sjukskrivna medarbetare i tjänst. Dock finns det en praxis som säger att 
en medarbetares arbetsanpassning inte får generera sämre arbetsmiljö för någon 
annan medarbetare. Beroende på vilken verksamhet man arbetar i finns det olika 
förutsättningar för hur arbetat kan anpassas. I syfte att ge alla verksamheter inom 
kommunen samma möjligheter att anpassa arbetet vid återgång efter sjukdom och att 
möjliggöra så att sjukrivna medarbetare snabbare kan återgå i tjänst infördes en ny 
rutin den 1 september 2021, som kallades arbetsanpassning i HRs regi. 

6 



 
 

    
 

 
            

             
           

              
           

             
          

 
             
           

             
             

         
    

    

             
           

            
             

             
         
            

              
             

 
            

         
              

              
            

             
           

Arbetsmiljö- och personalbokslut sektor omsorg 2021 

Rutinen innebar att HR enheten betalar lönekostnaden för medarbetare som efter en 
heltidssjukrivning har enligt vården en 25 % arbetsförmåga och en prognos att kunna 
återgå till sitt ordinarie arbete. Medarbetaren kan då arbeta utöver ordinarie 
bemanning på sin ordinarie befattning och arbetsplats och bli helt ersatt av en vikarie 
vilket innebär att arbetet kan anpassas utifrån individens förmåga. Arbetsanpassning i 
HRs regi kan fortgå i max 4 månader och utökas medarbetarens arbetsförmåga med 
mer än 25 % återgår hela lönekostnaden till ordinarie verksamhet. 

Sedan rutinen infördes 1 sep 2021 har 2 medarbetare inom sektor omsorg omfattas 
under året och enligt avstämningar med vederbörande har arbetsanpassning i HRs 
regi möjliggjort att dessa medarbetare kunnat återgå tidigare i tjänst, och haft en 
lugnare återgång efter deras sjukrivning. De har också kunnat testa sig fram mellan 
olika arbetsuppgifter och arbetsanpassningen har inte genererat en negativ 
budgetpåverkan för verksamheten. 

Viktiga händelser under året 

Den pågående pandemin har fortsatt påverkat sektorn och fokus har varit att följa 
myndigheters råd och restriktioner och vidta åtgärder för att minska smittspridningen 
av covid-19. Verksamheterna inom sektor omsorg klarade sig bra undan covid-19 
under vår och sommar, men i december ökade smittspridningen på några enheter. De 
verksamheter som inte haft smitta har ändå varit berörda indirekt, exempelvis så har 
flera utvecklingsprocesser stannat av, möten har blivit inställda, kompetensutveckling 
som uteblivit med mera. Före pandemin hade sektorn en vikande trend gällande 
sjuktalen som tyvärr ökande igen i början på pandemin men trots detta har sjuktalen 
ändå gått ner under 2021 (12,8 %) i jämförelse med 2020 (13,4 %). 

Arbetsmiljöfrågorna i samband med Covid 19 har varit många och bland annat 
handlat om biverkningar av vaccinet, arbetsskador, riskbedömningar med mera 
kopplat till risken för smitta. Det har också varit mycket frågor kring provtagning och 
vaccinationer. En annan stor fråga var också hur man skulle hantera riskerna för de 
som var gravida i våra verksamheter. För att kunna säkerställa bemanningsläget i 
kommunen då sjukfrånvaron ökade i en oroande takt så infördes ett system där 
sjukfrånvaro samt vård av barn rapporterades och redovisades dagligen under en 
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Arbetsmiljö- och personalbokslut sektor omsorg 2021 

period. Där kan man summera att frånvaron gick ner under sommar och början på 
hösten för att återigen stiga igen mot årsskiftet. 

Sektor omsorg har genomfört en organisationsförändring, fyra verksamhetsgrenar har 
blivit tre då individ och familjeomsorgen och stöd och omsorg slagits samman och 
bildar verksamhetsgrenen socialt stöd. Ett arbete med att informera och stödja de 
verksamheter som önskar ingå i en intraprenad har genomförts under året och 
resulterat i att två äldreboenden inom sektorn väljer att bli intraprenader från och med 
2022. Intraprenad är ett sätt att driva en verksamhet inom en kommun som ger ökat 
ansvar och som syftar till att öka inflytandet för de anställda. Enligt forskning är 
delaktighet hos medarbetaren en viktig friskfaktor för god och hälsofrämjande 
arbetsmiljö. 

Det är en stor utmaning med bemanning inom hela sektor omsorg. Sektorn har behövt 
se över verksamheternas semesterperioder och det har medfört mycket diskussioner. 
Flera olika åtgärder behövs för att få fler medarbetare till vård och omsorg samtidigt 
som det behövs ett förändrat arbetssätt för att minska behovet av medarbetare. Under 
sommaren testade verksamheten för första gången att anställa tio serviceassistenter på 
kommunens särskilda boenden under de fyra veckorna 29-32, på vardagar för att 
avlasta i verksamheten samt för att ge de äldre lite guldkant. Detta föll väldigt väl ut 
och uppskattades av hyresgäster och medarbetare. 

Sektor omsorg har sedan hösten 2020 tretton nya medarbetare som under del av sin 
arbetstid läser vård och omsorgsprogrammet med hjälp av stimulansmedel från det så 
kallade Äldreomsorgslyftet. Hösten 2021 startades det upp en ny grupp med tio 
tillsvidareanställda outbildade vårdbiträden, så totalt har sektorn nu tjugotre 
äldreomsorgslyftare igång. Under våren har också två enhetschefer läst 
ledarskapsutbildningar på högskola med hjälp av samma stimulansbidrag. 

Den övergripande ledarutvecklingen har under året främst handlat om bemötande och 
två dagar avsattes för kommunens alla chefer i oktober på konferensgården Vann för 
att lyssna på föreläsare inom ämnet. Bland annat föreläste Lena Skogholm om 
bemötandekoden och hur vi ska förhålla oss till varandra på ett positivt sätt. Detta var 
mycket uppskattat inte minst för att cheferna fick en chans att träffas ”på riktigt” 
vilket man inte kunnat göra under lång tid på grund av pandemin. 
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Arbetsmiljö- och personalbokslut sektor omsorg 2021 

Sektor omsorgs chefer har erbjudits ett antal nanoutbildningar under året som innebär 
att de får kortare digitala utbildningar skickade till sin mail som de kan titta på när de 
har tid och möjlighet. Man har bland annat erbjudits utbildningar inom följande 
områden: 

 Kränkningar och skitsnack på jobbet 

 Samverkan 

 Stress och ledarskap 

 Kommunikativt ledarskap 

 Digital arbetsmiljö 

 Hälsokompetens för chefer 

 Med mera 

Ett kommunövergripande arbete med att genomlysa möjligheten till en centraliserad 
bemanningsenhet är inlett under året och kommer att genomföras med stöd av en 
extern projektledare där enhetschefen för sektor omsorgs bemanningsenhet ingår i 
arbetet. Syftet är en centralt placerad bemanningsenhet som ska stötta samtliga 
sektorer med bland annat korttidsrekrytering. Förhoppningsvis skulle en sådan enhet 
förbättra processen vid korttidsrekrytering men också skapa en bättre arbetsmiljö för 
timavlönade medarbetare. 

Medarbetarenkät 

Den årliga medarbetarenkäten genomförs i november och skickades ut till alla 
anställda som har en registrerad mailadress samt att det fanns möjlighet att besvara 
enkäten via intranätet. Medarbetarenkäten innehåller främst frågor om den 
organisatoriska och sociala arbetsmiljön men också frågor som hänför sig till 
diskriminering, om man exempelvis varit utsatt för sexuella trakasserier. I enkäten 
finns invägt ett antal frågor som mäter HME som står för hållbart 
medarbetarengagemang. HME är en utvärdering av delar av den arbetsgivarpolitik 
som kommunen bedriver och hur väl man har skapat, tillvaratagit och upprätthållit ett 
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stort medarbetarengagemang som är en av de viktigaste faktorerna för en organisation 
att nå goda resultat. Modellen är framtagen av SKR. 

Totalt inom kommen var svarsfrekvensen 72,5 % och inom sektor omsorg var det 
66,3 % av medarbetarna som svarade på enkäten vilket var på samma nivå som 
förgående år. Nedan redovisas frågor från enkäten och vilket medelvärde frågan fick 
från 1-5 (instämmer bra – instämmer dåligt) samt jämförelse med förra årets resultat. 

Fråga från Medarbetarenkäten 

Svar 
202 

0 

Svar 
2021 

Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete 4,45 4,38 
Mitt arbete känns meningsfullt 4,49 4,36 
Jag trivs och känner gemenskap med mina arbetskamrater 4,44 4,45 
Jag vågar uttala mig och ta upp eventuella problem på min 
arbetsplats 

4,26 4,29 

Vid behov kan jag få hjälp från mina arbetskamrater för att 
lösa mina arbetsuppgifter 

4,36 4,37 

Jag är insatt i min arbetsplats mål 4,27 4,19 
Min närmaste chef visar förtroende för mig som 
medarbetare 

4,21 4,05 

Jag har tillräckliga befogenheter i förhållande till det 
ansvar jag har 

4,13 4,11 

Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i 
mitt arbete 

4,1 4,01 

Min chef ger stöd i den utsträckning som jag behöver för 
att kunna utföra mina arbetsuppgifter 

4 3,85 

Min närmsta chef visar uppskattning för mina 
arbetsinsatser 

3,89 3,77 

I mitt arbete ställs rimliga krav på att exempelvis fatta 
snabba beslut/lösa krävande problem och/eller ta in ny 
information 

3,92 3,75 

Jag har möjlighet att delta i planeringen av hur mitt arbete 
ska utföras 

3,9 3,9 
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Jag ser fram emot att gå till arbetet 3,99 3,96 
I mitt arbete används min kompetens och förmåga på rätt 
sätt 

4,0 3,87 

Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete 3,89 3,89 
Jag kan lägga tankar på arbetet åt sidan på min lediga tid 3,73 3,68 
Jag kan få hjälp och stöd om det uppstår känslomässigt 
påfrestande situationer i mitt arbete 

3,93 3,58 

Det är tydligt hur arbetsuppgifterna är fördelade, det vill 
säga vem som gör vad? 

3,77 3,73 

I mitt arbete förekommer sällan samarbetsproblem 3,81 3,82 
Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt 3,63 3,54 
Min närmsta chef hjälper mig att prioritera mina 
arbetsuppgifter vid behov 

3,67 3,58 

Jag har tillgång till väl fungerande IT-verktyg 3,72 3,69 

Fråga från Medarbetarenkäten 

Svar 
202 

0 

Svar 
2021 

Min arbetsmängd känns rimlig 3,48 3,4 
I mitt arbete ställs sällan krav som går mot varandra 3,28 3,23 
Jag har möjlighet till återhämtning under arbetspasset 
genom raster och/eller pauser 

3,52 3,51 

Jag har tid för reflektion och eftertanke i mitt arbete 3,4 3,34 
På min arbetsplats finns tillräckligt med personal både vad 
gäller antal och kompetens. (2021 är denna fråga uppdelad 
i 2 st) 
På min arbetsplats upplever jag att vi har tillräcklig 
kompetens för vårt arbete 
På min arbetsplats finns tillräckligt med personal för att 
kunna utföra vårt arbete 

3,42 Se 
neda 

n 
4,03 

3,18 

I medarbetarenkäten fanns även frågor gällande kränkande särbehandling och sexuella 
trakasserier. 11,6 % av de 405 svarande inom sektor omsorg upplevde att de hade 
utsatts för kränkande särbehandling av sina kollegor eller chef under den senaste 
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tolvmånadersperioden och 1 % upplevde sig utsatt för sexuella trakasserier. Detta 
kanske inte är så höga siffror men desto viktigare att ta hand om situationer där 
kränkningar och trakasserier uppstår. Dock var det bara 21,4 % som anmälde den 
upplevde händelsen till arbetsgivaren och av dessa upplevde 60 % att de fick det stöd 
de behövde. 88,4 % av sektor omsorgs medarbetare vet vad de ska vända sig om de 
upplever sig utsatts för kränkande särbehandling eller trakasserier och 88 % upplevde 
att alla behandlas jämlikt på arbetsplatsen. På frågan om man upplevat att man utsatts 
för våld eller hot om våld på arbetet svarade 14,6 % att de upplevt det. 

Förra året ställdes en ny fråga i medarbetarenkäten om de medarbetare som är 
föräldrar upplever sig ha goda förutsättningar att förena sitt arbete med att vara 
förälder. Denna fråga har sin grund i diskrimineringslagen då arbetsgivaren har en 
skyldighet att undersöka, analysera samt åtgärda att man ger sina medarbetare goda 
förutsättningar att kunna förena arbeta och samtidigt vara förälder. 2021 uppger 34,2 
% av de svarande att de hade barn i förskoleålder och majoriteten ansåg att de hade 
goda förutsättningar att förena sitt föräldraskap med sitt arbete, vilket var likvärdig 
med svaren förra året. 

Anser du att du har goda förutsättningar att förena arbete och att vara förälder? 
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I medarbetarenkäten ställdes en fråga om man upplevt att man fått det stödet som 
man behövde under pandemin och där svarade 70 % av sektor omsorgs medarbetare 
att man fått det. 76,3 % av de medarbetarna som svarat på enkäten anger att de är 
stolta/nöjda att arbeta i Orust kommun och ca 71,7 % skulle rekommendera Orust 
kommun som arbetsgivare. 

Övergripande kan man se att det positiva resultatet på medarberbetarenkäten från 
förra året inom sektorn minskat något, även om de är små skillnader på de flesta 
frågor. Detta behöver analyseras ytterligare och ses över vilka enheter där dessa 
värden har minskat och vilka åtgärder som kan vidtas i syfte att öka värdena igen. 
Sammanfattningsvis visar enkäten att sektor omsorgs medarbetare upplever att de har 
ett meningsfullt arbete, trivs med och kan få stöd av sina kollegor, kan ta upp problem 
på arbetsplatsen och vet vad som förväntas av dem. Dock upplever de att upplever en 
del att de saknar chefens stöd, och att det finns krav som går mot varandra i arbetet 
samt att tid för reflektion och eftertanke saknas i arbetet. 

Enkät arbetsmiljö/samverkan 
Alla kommunens chefer har fått svara på en enkät om hur de under året arbetat med 
arbetsmiljö och samverkan på sina respektive enheter. Inom sektor omsorg svarade 25 
av 30 chefer. 2020 svarade 24 chefer och deras svar finns angivna inom parantes som 
jämförelse. 
Fråga Ja Nej Delvis Ej aktuellt 
Jag har gått igenom Samverkansavtalet med 
mina medarbetare de senaste 12 månaderna 16 (13) 3 (2) 6 (9) 
Jag har gått igenom Arbetsmiljöpolicyn med 
mina medarbetare de senaste 12 månaderna 16 (15) 5 (0) 4 (9) 
Jag har arbetat med jämställdhet/mångfald i 
samband med APT under de senaste 12 
månaderna 7 (7) 

10 
(5) 8 (12) 
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Arbetsmiljö- och personalbokslut sektor omsorg 2021 

Jag har haft Mål- och lönesamtal med mina 
medarbetare under de senaste 12 månaderna? 24 (22) 1 (21) 
Jag använde personprofilen vid Mål-och 
lönesamtalet? 24 (23) 1 (1) 
Jag har haft Mål- och uppföljningssamtal med 
mina medarbetare under de senaste 12 
månaderna? 22 (20) 1 (1) 2 (3) 
Jag har genomfört en skyddsrond under de 
senaste 12 månaderna 12 (14) 

9 
(5) 4 (5) 

Finns skriftliga instruktioner för särskilt 
riskfyllda arbetsuppgifter? 10 (8) 

2 
(1) 3 (9) 10 (9) 

Är medarbetarna delaktiga i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet? 21 (20) 4 (4) 
Har Du kännedom om kommunens riktlinjer för 
systematiskt arbetsmiljöarbete 25 (24) (1) 
Har Ni gjort någon riskbedömning i samband 
med någon förändring/omorganisation under 
året? 21 (20) 4 (4) 
Har du rehabplaner för samtliga medarbetare 
som varit sjukskrivna mer än 60 dagar? 22 (16) (1) 3 (7) 
Har du bokat tid hos företagshälsovården utifrån 
rutinen gällande upprepad korttidsfrånvaro? 14 (12) 2 (2) 4 (4) 5 (6) 
Känner du till rutinen för chefer gällande 
kränkande särbehandling, sexuella trakasserier, 
trakasserier och repressalier? 25 (24) 

Fråga Ja Nej Delvis Ej aktuellt 
Har dina medarbetare fått tagit del av "Infoblad 
för medarbetare" gällande kränkande 
särbehandling, sexuella trakasserier, trakasserier 
och repressalier? 13 (16) 

12 
(8) 

Har du tillsammans med din arbetsgrupp arbetat 
med resultatet från medarbetarenkäten 2021? 17 (17) 8 (7) 
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Arbetsmiljö- och personalbokslut sektor omsorg 2021 

Utreder och åtgärdar du inkomna tillbud och 
olycksfall inkomna i KIA? 19 (18) (3) 6 (3) 
Säkerställer du att det är rökfri arbetstid inom 
din verksamhet? 21 (20) 4 (4) 

Trotts att sektor omsorgs haft en del frånvaro på chefsidan under året så har fler 
chefer svarat på enkäten 2021 än 2020 vilket också ger ett bättre resultat för att veta 
vad sektorns chefer behöver stöttning i. Resultatet visar att i stort sett alla chefer har 
haft mål och lönesamtal samt uppföljningssamtal med sina medarbetare de senaste 12 
månaderna. Cheferna anger också i enkäten att medarbetarna är helt eller delvis 
delaktiga i systematiska arbetsmiljöarbetet och att de har kännedom om riktlinjen för 
det systematiska arbetsmiljöarbetet vilket är en förutsättning för att bedriva ett 
framgångsrikts arbetsmiljöarbete. De flesta chefer har gjort riskbedömningar under 
året, tar ansvar för sina medarbetares rehabilitering och utreder och skapar åtgärder 
på inkomna arbetsmiljöhändelser i KIA (kommuners informationssystem om 
arbetsmiljö). 

Förbättringsområde är bland annat att arbeta med jämställdhetsfrågor, vilket säkert 
har fått stå undan utifrån mer akuta covid-frågor, och se till att medarbetare får ta del 
av det infobladet som finns gällande kränkande särbehandling, sexuella trakasserier, 
trakasserier och repressalier. Även att tillsammans med medarbetarna skapa en 
handlingsplan från medarbetarenkäten behöver förbättras samt ytterligare förbättra 
efterlevnad av rutinen för upprepad korttidsfrånvaro. 
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Arbetsmiljö- och personalbokslut sektor omsorg 2021 

Arbetsskada/Tillbud/Riskobservation 2021 
Under år 2021 har totalt 542 st arbetsmiljöhändelser, det vill säga arbetsskador, tillbud 
och riskobservationer anmälts i kommunens webbsystem KIA varav 322 st var inom 
sektor omsorg. 

Arbetsskada 
Som arbetsskada räknas olycksfall under arbetstid (skada som plötsligt inträffar) och 
arbetssjukdom (skada som uppstår av långsam nötning). Även skador som inträffar på 
väg till eller från arbete/bostad räknas som arbetsskada och kallas färdolycksfall. 
Händelsetyp Antal 
Olycksfall 85 
Arbetssjukdo 62 
m 
Färdolycksfall 9 

Skadeorsak vid olycksfall: I KIA-systemet finns 34 olika skadeorsaker att välja mellan. 
Under 2021 är följande 21 olika skadeorsaker anmälda: 
Skadeorsak vid Olycksfall Antal 
Falla i samma nivå (snubbla, 
halka) 15 
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Arbetsmiljö- och personalbokslut sektor omsorg 2021 

Fall från höjd 1 
Skadad av djur 1 
Smitta Corona 4 
Fastnat eller klämts mellan 
föremål 2 
Slag mot fast föremål 1 
Skadad av person 13 
Hot och våld 11 
Akut överansträngning (av t e x 
dra, skjuta, lyfta) 12 
Psykisk överbelastning 1 
Ergonomiska faktorer (ensidigt, 
statiskt, repetitivt) 1 
Kontakt med vasst föremål 3 
Övrigt 11 
Fordonsolycka 1 
Träffats av flygande eller 
fallande föremål 1 
Utsatt för kyla, hetta eller 
strålning 
Ohälsosam arbetsbelastning 3 
Skadad av egenhanterat föremål 3 
Påkörd av fordon 1 
Summa sektor omsorg 85 
Inom sektor omsorg dominerar skadeorsakerna fall i samma nivå, hot och våld, övrigt, 
skadad av person samt akut överansträngning. 

Arbetssjukdom 

Under år 2021 anmäldes 62 händelser under begreppet arbetssjukdom där följande 
händelserubriker uppgivits: smitta Corona, allergi, stress, överansträngning, psykisk 
ohälsa och ohälsosam arbetsbelastning och arbetsmiljö. 
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Arbetsmiljö- och personalbokslut sektor omsorg 2021 

Färdolycksfall 

Under år 2021 anmäldes 9 färdolycksfall, vilket var skador som inträffar på väg till 
eller från arbete/bostad 

Tillbud 

Ett tillbud är en avvikande händelse som skulle kunnat leda till ett olycksfall eller 
annan ohälsa. Det finns en risk att det blir ett olycksfall nästa gång samma händelse 
inträffar. 
Under år 2021 anmäldes 166 tillbudhändelser. 

Skaderisk vid tillbud: I KIA-systemet finns 34 olika skaderisker att välja mellan. Under 
2021 är följande 15 olika skaderisker anmälda: 

Skaderisk vid Tillbud Antal 
Falla i samma nivå (snubbla, 
halka) 2 
Fastna eller klämmas mellan 
föremål 2 
Skadad av person 3 
Hot och våld 57 
Akut överansträngning (av t e x 
dra, skjuta, lyfta) 16 
Psykisk överansträngning 
(chock, hot) 8 
Ergonomiska faktorer (ensidigt, 
statiskt, repetitivt) 6 
Övrigt 20 
Fordonsolycka 1 
Psykisk överbelastning 20 
Utsättas för kyla eller hätta 1 
Arbetstidens förläggning 1 
Risk för smitta Corona 6 
Ohälsosam arbetsbelastning 17 
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Arbetsmiljö- och personalbokslut sektor omsorg 2021 

Psykosocial påverkan 6 
Summa sektor omsorg 166 

Riskobservation 

En riskobservation är en observation av något fel i arbetsmiljön som kan leda till ett 
tillbud eller olycksfall eller annan ohälsa. Under år 2021 anmäldes 52 
riskobservationer inom sektor omsorg. 

Skaderisk vid riskobservation: I KIA-systemet finns 34 olika skaderisker att välja 
mellan. Under 2021 är följande 12 olika skaderisker anmälda: 
Skaderisk vid Riskobservation Antal 
Falla i samma nivå (snubbla, 
halka) 4 
Skadad av person 2 
Hot och våld 2 
Akut överansträngning (av t e x 
dra, skjuta, lyfta) 1 
Psykisk överbelastning (chock, 
hot) 1 
Ergonomiska faktorer (ensidigt, 
statiskt, repetitivt) 3 
Övrigt 15 
Psykisk överbelastning 10 
Komma i kontakt med skadligt 
ämne även inandning 1 
Ohälsosam arbetsbelastning 8 
Psykosocial påverkan 3 
Risk för smitta Corona 2 
Summa sektor omsorg 52 

Riskbedömningar 

En riskbedömning är att bedöma de risker som har identifierats i verksamheten för att 
värdera om riskerna är allvarliga eller inte. Att bedöma risker är en del av det 
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Arbetsmiljö- och personalbokslut sektor omsorg 2021 

systematiska arbetsmiljöarbetet för att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet. 

Reglerna om det systematiska arbetsmiljöarbetet säger att riskbedömningar ska göras i 
samband med förändringar i verksamheten. Med det menas ändringar som inte utgör 
en del av den dagliga verksamheten. Exempel på ändringar som ska riskbedömas är 
när ny arbetsutrustning införs, vid personalförändringar, förändringar av 
arbetsmetoder eller arbetstider eller vid om- och nybyggnationer. Riskbedömning ska 
göras innan förändringar genomförs för att eventuella åtgärder ska kunna genomföras 
i tid. 

Under 2021 har totalt 54 riskbedömningar genomförts inom sektorn jämfört med 49 
st förgående år. Nedan listas de vanligaste förekommande anledningarna till 
riskbedömning där jämförelse med förra året visas inom parantes. 

Anledning till riskbedömning Antal 
Covid 19 15 (15) 
Omorganisation (tex ny 
organisation eller nya 
arbetssätt) 

32 (23) 

Om eller nybyggnation 3 (6) 
Övrigt 3 (5) 
Totalt 54 (49) 
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Arbetsmiljö- och personalbokslut sektor omsorg 2021 

Nyttjad företagshälsovård 2021 
I januari 2021 inledde Orust kommun ett samarbete med en ny partner inom 
företagshälsovård, Capio Företagshälsa i Stenungssund. Capio Företagshälsa vann den 
gemensamma upphandling som Orust kommun genomförde tillsammans med 
Stenungssund, Tjörn, Lilla Edets kommun samt Soltak. Capio har sina lokaler i 
Stenungssund och har samarbete med de vårdcentraler som är knutna till dem runt 
om i regionen. 

Capio Företagshälsa har varit behjälplig med insatser, både förebyggande och 
hälsofrämjande åtgärder men också avhjälpande och rehabiliterande aktiviteter. Den 
totala kostanden för kommunens företagshälsovård uppgick till ca 1,1 miljon för 2021 
och för sektor omsorg uppgick kostanden till strax under 500 000 kr. Den enskild 
största kostanden var för rådgivning fysisk arbetsmiljö som bestod till stor del av det 
omfattande arbetsmiljöarbete som pågått gällande ett av kommunens gruppboende 
som haft problem med inomhusmiljön. Andra stora poster var bland annat insatser vid 
upprepad korttidsfrånvaro som bygger på en rutin som funnits några år inom 
kommunen. Under året gjordes justeringar i rutinen efter ett politiskt beslut som 
innebar att medarbetare skickades till företagshälsovården efter 5 sjukfrånvarotillfällen 
istället för 6 ggr, och att förstadsgintyg behövs efter 5 sjukfrånvarotillfället. Detta fick 
revideras tillbaka till den ursprungliga rutinen när smittspridningen av covid ökade 
igen under slutet av året. 

Samtalsstöd för medarbetare med arbetsrelaterade besvär har också genomförts i 
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Arbetsmiljö- och personalbokslut sektor omsorg 2021 

större skala samt arbetsmiljökartläggningar som innebär att en organisationskonsult 
från företagshälsovården undersöker den psykosociala arbetsmiljön på en arbetsplats 
och lämnar en rapport med åtgärdsförslag. I posten övrigt ligger bland annat 
kostnader för arbetsförmågebedömingar, läkarkonsultationer, krisstöd och ergonomi. I 
vanliga fall använder sig inte kommunen av företagshälsovården vid behov av 
förstadagsintyg men under pandemin har man gjort så för att inte belasta ordinarie 
vård. 

Tjänster hos företagshälsovård sektor omsorg 2021 
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Kostnad per tjänstekategori 

Personalstatistik 
Nedan följer redovisning gällande Sektor Omsorgs medarbetare. Uppgifterna omfattar 
månadsavlönad personal anställda enligt AB (Allmänna bestämmelser) om inget annat 
anges. Det innebär att timavlönade medarbetare och medarbetare som är anställda 
enligt PAN-avtalet (personliga assistenter och anhörigvårdare) BEA-avtalet 
(medarbetare i arbetsmarknadspolitiska insatser) och RIB-avtalet (deltidsbrandmän) 
inte är med i statistiken. 
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Arbetsmiljö- och personalbokslut sektor omsorg 2021 

Antal månadsavlönade medarbetare totalt och könsuppdelat per 2021-12-31 

Sektor Antal Jmf 2019 Kvinno 
r 

Mån 

Omsorg 610 +1 88 % 12 % 

Antal anställda/chef i genomsnitt per 2021-12-31 
Sektor Antal Chefer Anställda 

exkl. 
chefer 

Genomsnitt 
Anställda 
per chef 

Omsorg 610 30 580 19 

Ovanstående visar ett genomsnitt av antal anställda per chef inom sektor omsorg. Den 
enskilda chefen har i genomsnitt 19 medarbetare mot övergripande i kommunen på 17 
medarbetare per chef (alla sektor inräknade). Antalet underställda medarbetare 
påverkar förutsättningarna för ledarskapet och frågan bör därför analyseras och 
värderas i det systematiska arbetsmiljöarbetet för chefer. Antalet medarbetare per chef 
inom sektor omsorg varierar mellan 5-40 medarbetare där merparten av chefer har fler 
än 20 medarbetare. 

Timavlönade medarbetare 

Timavlönade medarbetare arbetade sammanlagt timmar under 2021 som motsvarar 
100 årsarbeten (ett årsarbete utgör 1 700 timmar). Detta är samma antal årsarbeten 
som 2020. 

Sysselsättningsgrad 

Medelsysselsättningsgraden, det vill säga vilken anställningsgrad som står på 
anställningsavtalet, bland sektor omsorgs medarbetare med månadslön var 98 % per 
den 2021-12-31. Däremot var andelen heltidsarbetande 69 % inom familj och 
individomsorgen och inom äldreomsorgen/LSS var andel heltidsarbetande 52 %. 

Åldersstruktur och pensionsavgångar 
Sektor omsorgs medarbetare med månadslön hade 2021-12-31 följande 
åldersfördelning: 
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Arbetsmiljö- och personalbokslut sektor omsorg 2021 

20 – 29 år: 87 ((89) st 
30 – 39 år: 118 (120) st 
40 – 49 år: 140 (122) st 
50 – 59 år: 167 (175) st 
Över 60 år: 97 (43) st 
Under 2021 gick totalt 13 medarbetare inom sektor omsorg i pension. 

Personalomsättning – externa avgångar för tillsvidareanställda 
Personalomsättningen räkans på tillsvidareanställa medarbetare vars 
månadsanställning har avslutas under året. Det kan vara egen begäran, pension eller 
annan orsak. 2021 låg personalomsättningen på 13,7 % inom sektor omsorg vilket är 
en höjning mot 2020 då den låg på 10,6 %. 

Sjukfrånvaro 
I följande redovisning av sjukfrånvaro ingår inte timavlönade medarbetare. 
Avtalen som ingår: AB, BEA och PAN. Långtidssjukfrånvaro räknas från sjukdag 60 
och framåt och kortidssjukfrånvaro räkans från sjukdag 1 till 59. 

Sektor omsorg 

År Total Lång Kort 
2021 12,8 % 6,1 % 6,7 % 
2020 13,4 % 5,1 % 8,3 % 
2019 12,4 % 4 % 8,4 % 

Sektor omsorg bestod 2021 av fyra olika verksamhetsgrenar och nedan redovisas 
respektive verksamhetsgrens sjukfrånvaro för 2021. 

Verksamhet Total Lång Kort 
Äldreomsorg 15,3 % 7,6 % 7,7 % 
Vård & Omsorg 10,0 % 4.5 % 5,5 % 
Stöd & Omsorg 14, 0 % 6,1 % 7,9 % 
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Arbetsmiljö- och personalbokslut sektor omsorg 2021 

Individ & 6,4 % 3,8 % 2,6 % 
Familjeomsorg 
(IFO) 

Sektor omsorg har en högre sjukfrånvaro om man jämför med Orust kommun totalt 
som ligger på 9,6 % för 2021. Dock har sektorn sänkt sjukfrånvaron mot förgående 
år trotts en pågående pandemi. Det finns stora variationer inom sektorn, mellan 
verksamhetsgrenar och mellan arbetsplatser inom samma verksamhet. 

Verksamheterna inom sektorn har en längre tid haft stort fokus på sjukfrånvaro, vilket 
har gett resultat trots påverkan av pandemi bland annat genom att medarbetare skulle 
stanna hemma vid minsta symptom men även upplevda biverkningar av vaccin i 
personalgrupperna. En av åtgärderna kopplat till korttidsfrånvaro, har varit en ökad 
följsamhet av kommunens rutin vid upprepad korttidsfrånvaro, där kontakt med 
företagshälsovården tas i syfte att i ett tidigt stadium fånga upp individer med 
återkommande korttidsfrånvaro eller tecken på ohälsa. 

Långtidsfrånvaron inom sektorn ökade under första halvåret, vilket var väntat då 
bland annat planerade vårdinsatser ställts in på grund av pandemin och det höga tryck 
som fanns på vården. Enhetscheferna har regelbundna avstämningar tillsammans med 
HR enheten för att se över sina medarbetares sjukfrånvaro och vilka åtgärder som ska 
kopplas in i syfte att minska både korttid och långtidssjukfrånvaron. Detta är ett 
arbete som pågått sedan tidigare år men förvånats fortgå över längre tid. 

Samtliga verksamheter inom sektor omsorg har fått redskap i arbetet för att skapa en 
god arbetsmiljö och välfungerande arbetsplats genom det tidigare projektet med 
Suntarbetslivs resursteam, där man arbetade med de så kallande friskfaktorerna. 
Friskfaktorer är åtta identifierade områden/faktorer som är viktiga för att skapa 
hälsofrämjande arbetsplatser och goda resultat i verksamheten. Verksamheterna 
kommer arbeta igenom samtliga friskfaktorer i arbetsgrupperna utifrån det 
stödmaterial HR enheten tagit fram, där man kan diskutera en friskfaktor och vad den 
betyder just för den arbetsgruppen på ett APT. Att arbeta med friskfaktorer bidrar 
både till verksamhetsutveckling och ett aktivt arbetsmiljöarbete där alla kan vara 
delaktiga. 

25 



 
 

    
 

     
              
               

              
             

           
         

            
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbetsmiljö- och personalbokslut sektor omsorg 2021 

Personalfesten ersattes av en gåva 
Med anledning av Covid 19 så fick den årliga personalfesten ställas in. Festen ersattes 
med en gåva där alla medarbetare kunde handla något för 500 kr. En förutsättning var 
att gåvan inhandlades på ett företag som geografiskt var beläget på Orust. Gåvan blev 
mycket uppskattad och vid årets slut hade 1237 personer inhandlat sin gåva. Gåvorna 
inhandlades på en mängd olika ställen såsom; Olssons skor, Göksäter, Henåns 
blomster, Butik KIWI, Morlanda Handelsträdgård RJ närproducerat, Glittriga Ting, 
Carma kroppsvård, Orust elektriska AB, Henåns fisk och skaldjur , Bohuslänsk Deli, 
Berrgholtz trädgård och hantverk samt många fler. 
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Summering 
Hela 2021 har präglas av covid-19 och de effekter som pamdmin har fört med sig. 
Arbetsmiljöfrågorna har varit många och nya regler och riktlinjer på grund av 
pandemin har påverkat verksamheten och dess medarbetare i mycket stor grad. En 
liten ljusglimt var dock att sektor omsorgs sjukfrånvaro har minskat under året trotts 
att smittspridning kommit och gått i kommunen. Arbetet med att sänka sjukfrånvaron 
är ett fortsatt prioriterat område och där man behöver arbeta med både förebyggande 
som rehabiliterande åtgärder. Dels fortsätta arbeta aktiv med medarbetarnas lång och 
korttidssjukfrånvaro och dels arbeta förebyggande genom friskfaktorerna och 
diskutera och engagera sektorns medarbetare i dem via till exempel att ta upp dem på 
APT. 

Resultatet på årets medarbetarenkät visade en mindre försämring mot förgående år 
där bland annat förbättringsområden är att se över vilka krav som går emot varandra i 
arbetet och skapa utrymme för reflektion och återhämtning, vilket har varit svårt 
under pressade bemanningssituationer under pandemin. I den enkät som cheferna 
svarade på gällande arbetsmiljö och samverkan, ser man att 17 av 24 chefer skapat en 
handlingsplan tillsammans med sina medarbetare utifrån resultatet i 
medarbetarenkäten vilket är en förutsättning för att komma fram till åtgärder som kan 
förbättra resultatet. I chefsenkäten ser man också att man inte hunnit arbeta med att 
informera medarbetaren vart de ska vända sig om de upplever sig kränkta eller 
trakasserade vilket kan ha samband med att medarbetarna uppger i 
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Arbetsmiljö- och personalbokslut sektor omsorg 2021 

medarbetarenkäten att de inte känner till vart de ska vända sig vid kränkande 
särbehandling eller trakasserier. 

Statistiken kring arbetsskador, tillbud med mera för 2021 visade att gällande 
arbetsskador är fortfarande de fysiska skadorna dominerande men när det gäller 
tillbud är det psykosociala mer representerade. Det är även en ökning för 
tillbudsanmälningar gällande hot och våld vilket är viktiga frågar att ta upp och utreda 
samt åtgärda på respektive enhet där dessa situationer uppstår. Sammanställda 
riskbedömningar inom sektor omsorg visar det händer mycket inom verksamheterna, 
där främsta anledning till riskbedömning är omorganisationer i någon form men att 
man också riskbedömt många händelser på grund av covid-19. 

Slutligen kan man konstatera att 2021 varit ett händelserikt arbetsmiljöår och under 
2022 behöver det intensiva arbetet med att sänka sjukfrånvaron fortsätta, 
handlingsplaner från medarbetarenkäten skapas gemensamt på alla arbetsplatser och 
följas upp under året samt återuppta arbetet med mångfald/jämställdhet och 
framförallt sprida informationen vad medarbetarna kan vända sig om de upplever sig 
kränkta eller trakasserade. Varje enhet bör också se över vilka situationer där 
medarbetarna upplever hot och våld och skapa åtgärder för att minska dessa. 
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1 AVTALSPARTER 
Samverkansavtal avseende ungdomsmottagning tecknas mellan Västra Götalands 

läns landsting genom norra hälso- och sjukvårdsnämnden och Orust kommun. 

2 AVTALSTID 
Avtalet gäller under perioden 1 januari 2019 – 31 december 2022 med möjlighet 

till förlängning tolv månader efter överenskommelse mellan parterna. Vid 

nyttjande av förlängning ska parterna vara eniga senast den 30 juni 2022. 

3 AVTALETS SYFTE 
Avtalet avser verksamheten vid ungdomsmottagningen i Orust kommun och har 

som syfte att beskriva inriktning, åtaganden, organisation för 

ungdomsmottagningen samt den ekonomiska ansvarsfördelningen mellan norra 

hälso- och sjukvårdsnämnden och Orust kommun 

Vidare syftar avtalet till att säkerställa att parterna har kontinuerlig dialog under 

avtalstiden. 

4 VÅRDGIVARE 
Västra Götalandsregionen är vårdgivare och huvudmannaskapet för 

ungdomsmottagningen i Orust kommun. Orust kommun är samarbetspartner och 

delfinansiär. 

5  VERKSAMHETENS INNEHÅLL 
Ungdomsmottagningen är en basverksamhet som ska ses som ett komplement till 

övrig hälso- och sjukvård och till kommunens hälsofrämjande och förebyggande 

arbete. 

Ungdomsmottagningen ska genom ett hälsofrämjande förhållningssätt främja en 

god fysisk och psykisk och social hälsa samt stärka, stödja och motivera 

ungdomar i övergången mellan ungdom och vuxenliv. Ungdomarna ska ges 

förutsättningar för att kunna göra hälsosamma val av levnadsvanor. 

Ungdomsmottagningen ska kännetecknas av hög kvalitet, god tillgänglighet, gott 

bemötande och valfrihet. Verksamheten vänder sig till ungdomar och unga vuxna 

till och med 24 år. 

Följande verksamhetsformer och insatser ska erbjudas: 

• Öppen mottagning 

• Individuella besök 

• Gruppverksamhet 

• Telefonrådgivning 
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• Utåtriktat arbete 

• Informationsarbete 

• Samverkan i individärenden 

• Samverkan med andra verksamheter i närområdet 

• Digitala tillgänglighetslösningar och e-tjänster 

Ungdomsmottagningarnas verksamhet utgår ifrån lokala behov och 

förutsättningar. Rätt kompetens hos personalen krävs för att göra adekvata 

bedömningar och för att vid behov lotsa den unge vidare till andra instanser. 

Ungdomsmottagningen är ingen remissinstans 

5.1 Rådgivning, undersökning och behandling 

Ungdomsmottagningen ska arbeta med hälsofrågor som kan hänföras till 

ungdomstiden och en förberedelse för vuxenlivet. Arbetet på ungdomsmottagningen 

ska omfatta både fysisk hälsa, psykisk hälsa social och sexuell hälsa. 

Ungdomsmottagningen är inte en remissinstans för utredning. 

5.2 Utåtriktat och uppsökande arbete 

Ungdomsmottagningen ska arbeta utåtriktat tillsammans med skolor där även 

särskolorna omfattas. Andra arenor kan vara föreningar och fritidsgårdar mm. 

Målsättningen är att alla högstadieelever i upptagningsområdet ska ha besökt eller ges 

kännedom om ungdomsmottagningen. 

Det utåtriktade och uppsökande arbetet ska utgöra minst 20 procent av 

verksamheten. 

5.3 Samverkan 

Ungdomsmottagningen bedrivs i samverkan mellan Orust kommun och norra 

hälso- och sjukvårdsnämnden. Verksamheten ska utvecklas i samverkan med 

kommunala verksamheter som arbetar med ungdomar, vårdcentral, elevhälsa, 

psykiatriska enheter och andra aktörer på orten som arbetar med ungdomar. 
Den organisatoriska samverkan mellan parterna ska utvecklas och stärkas, i syfte att 

tillskapa en lokal förankring efter ungdomars behov. 

5.3.1 Utvecklingsåtaganden i samverkan 

Utvecklingsområden för ungdomsmottagning kan vara att undersöka 

förutsättningarna för att verksamhet som riktar sig till barn- och ungdomar 

samlokaliseras i exempelvis ungdomscentraler/ungvux. 

5.3.2 Strategisk styrgrupp 

En strategisk styrgrupp ska finnas som ska bestå av representanter för de båda 

avtalsparterna. Styrgruppens uppgift är att ansvara för strategisk koordinering och 

utveckling. Styrgruppen ska årligen ha en gemensam uppföljning av 

verksamheten vid ett och samma tillfälle. 
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5.4 Tillgänglighet och öppettider 

Ungdomsmottagningen ska vara en lågtröskelverksamhet. Det innebär att det ska 

vara lätt för alla ungdomar att söka hjälp och få hjälp med alla slags frågor. 
Ungdomarna ska ha möjlighet att boka tid utanför skoltid och kunna komma till 

ungdomsmottagningen utan att ha bokat en tid. 

Information om öppettider, telefontider mm ska vara lätt för ungdomarna att hitta via 

Internet. Informationen ska finnas på UMO.se/Ungdomsmottagningen på Internet. 

Ungdomsmottagningens tillgänglighet ska utgå från ungdomarnas behov. 

Tillgängligheten till ungdomsmottagningen ska säkerställas genom att 

ungdomsmottagningen i varje kommun ska erbjuda kvällsöppna mottagningar till 

minst kl. 18.00, minst en kväll per vecka i varje kommun. 

Ungdomsmottagningarna ska i möjligaste mån vara öppna minst en dag per vecka 

för fysiskt besök i varje kommun under semesterperioden. 

5.5 Jämlik vård 

Alla ungdomar ska uppleva att de bemöts och behandlas på ett likvärdigt sätt och 

får likvärdig tillgång till ungdomsmottagningen oavsett kön, ålder, sexuell 

identitet, funktionsnedsättning, social ställning, etnicitet eller religiös tillhörighet. 

5.6 Valfrihet 

Ungdomar kan fritt välja vilken ungdomsmottagning de vill besöka inom hela 

Västra Götaland, oavsett huvudman. 

5.7 Bemanning och kompetens 

Bemanningen på en ungdomsmottagning ska vara tvärprofessionell och bestå av 

både medicinsk och psykosocial kompetens. 

I Inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2018-2022 

anges lämplig bemanning vilket är per 3250 ungdomar i målgruppen: 

Barnmorska 1,0 tjänst 

Kurator 1,0 tjänst 

Läkarmedverkan 

Ungdomsmottagningen i Orust kommun bemannas med följande: 

Barnmorska 0,50 tjänst 

Kurator 0,50 tjänst 

Läkarmedverkan 

När personal vid ungdomsmottagningen är anställda av olika arbetsgivare ska 

semestern under sommaren samordnas så att ensamarbete undviks. 
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5.8 Verksamhetschef och medicinskt ansvarig 

Ungdomsmottagningen ska ledas av en verksamhetschef anställd inom Västra 

Götalandsregionen. 

Verksamhetschefen för ungdomsmottagningen har det samlade ledningsansvaret, 

vilket också innefattar det medicinska ledningsansvaret. Verksamhetschefen får 

bestämma över diagnostik eller vård och behandling av enskilda patienter endast 

om han eller hon har tillräcklig kompetens och erfarenhet för detta. 

Verksamhetschefen får dock uppdra åt sådan befattningshavare inom 

verksamheten som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra enskilda 

ledningsuppgifter, som till exempel det medicinska ledningsansvaret. Den 

medicinskt ledningsansvarige ska biträda verksamhetschefen då det gäller frågor 

om medicinska rutiner, medicinsk säkerhet med mera. 

Västra Götalandsregionen är driftansvarig för verksamheten. Inför eventuellt 

förändrat driftansvar ska parterna sammankallas för dialog och förhandling 

(se 11.1 Ändringar och tillägg i avtalet). 

6 LOKALER OCH UTRUSTNING 
Regionen och kommunen ansvarar för att lokalerna är ändamålsenliga och 

uppfyller gällande krav. Lokalerna ska vara tillgängliga för personer med olika 

typer av funktionsvariationer. 

I Orust kommun är ungdomsmottagningen lokaliserad till adress: Södra 

Strandvägen 19A, Henån 

6.1 Samordningsansvar 

När två eller flera arbetsgivare samtidigt arbetar på samma arbetsställe ska de 

samarbeta för att ordna säkra arbetsförhållanden. 

Var och en av parterna är skyldiga att se till att inte deras verksamhet utsätter 

någon annan som arbetar där för risker för ohälsa eller olycksfall. 

Samordningsansvaret på ett fast driftsställe ligger enligt arbetsmiljölagen i första 

hand på den som råder över driftsstället, men ska definieras och utformas 

gemensamt. Den som känner en anläggning bäst och har det juridiska och 

ekonomiska ansvaret är den som råder över arbetsstället. Samordningsansvaret 

innebär att se till att skyddsarbetet samordnas även för de arbetstagare som är 

anställda hos någon annan. Övriga arbetsgivare och de som arbetar på platsen ska 

följa de anvisningar som den samordningsansvarige ger. Den 

samordningsansvarig ska till exempel informera all personal om rutiner för larm, 

utrymningsvägar samt svara för att det finns personalutrymmen och sanitära 

anordningar. 

Västra Götalandsregionen är samordningsansvarig för Orusts 

ungdomsmottagning. 

Att det finns en samordningsansvarig arbetsgivare gör inte att annan arbetsgivare 

slipper det normala ansvaret för de egna arbetstagarnas arbetsmiljö. 
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Samordningsansvaret gäller bara samordningen och är inte något totalansvar. 

Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska följas. 

7 PATIENTAVGIFTER 
Ungdomsmottagningen ska följa Västra Götalandsregionens regler och rutiner 

gällande patientavgifter och debitera patientavgift med de belopp som regionen 

fastställer. Intäkterna ingår i ungdomsmottagningens budget. 

8 MEDICINSK KVALITET OCH DOKUMENTATION 
Ungdomsmottagningen ska erbjuda vård i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen 

samt i enlighet med vad som gäller inom respektive specialitet vad avser bl.a. 

kvalitetskrav och medicinsk praxis. 

Ungdomsmottagningen ska bedriva ett fortlöpande, systematiskt och 

dokumenterat arbete med kvalitets- och verksamhetsutveckling så att hälso- och 

sjukvårdslagens krav på god kvalitet i hälso- och sjukvård tillgodoses. Arbetet ska 

uppfylla de krav på kvalitetssystem och kontinuerligt utvecklingsarbete som 

anges i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9). 

Dokumentation ska ske enligt gällande lagstiftning. 

9 Rapportering, uppföljning 
Verksamhetschefen ansvarar för att uppföljning och rapportering sker enligt vad 

som beskrivs nedan. 

Ungdomsmottagningen ska årligen senast 25 februari lämna 

verksamhetsberättelse till hälso- och sjukvårdsnämnden och kommunen. 

Mall för verksamhetsberättelsen upprättas i av samverkansparterna norra hälso-

och sjukvårdsnämnden och kommunen i samråd med beställd primärvård. 

Ungdomsmottagningen ska delta i och rapportera resultat från verksamheten till 

regionala och nationella samarbeten som syftar till statistik, 

verksamhetsjämförelser och kvalitetsuppföljning. 

Ungdomsmottagningen ska till berörd patientnämnd lämna de uppgifter som 

nämnden behöver för att fullgöra sitt uppdrag, informera Västra 

Götalandsregionen om fall som anmälts enligt Lex Maria samt om ärenden där 

patientnämnden eller Inspektionen för vård och omsorg (IVO) begärt uppgifter. 
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10 ERSÄTTNING 
Verksamheten vid ungdomsmottagningen samfinansieras av norra hälso- och 

sjukvårdsnämnden och Orust kommun. 

Ersättningen ska täcka verksamhetens alla kostnader, inkl. läkemedel och tolk. 

Ersättningsnivån justeras årsvis med Västra Götalandsregionens indexuppräkning. 

Parterna kan i samråd komma överens om annan uppräkning. 

Västra Götalandsregionen ersätter enligt schablon patientströmmar från andra 

delar av regionen. 

Patientavgifter debiteras enligt gällande regelverk. Intäkten är beaktad i 

ungdomsmottagningen budget. 

Ungdomsmottagningen 

i Orust kommun, 

ersättning år 2019 

HSN Orust 

kommun 

Totalt 

Orust 

Ungdomsmottagning 

956 250 kr 318 750 kr 1 256 000 kr 

Kommunens finansiering består av deltagande med egen personal i form av 

50 procent (%) kurator. 

11 AVTALSVILLKOR 
För att bli gällande ska detta avtal godkännas av båda parter. 

11.1 Ändring och tillägg i avtalet 

Om det under avtalsperioden skulle inträffa väsentliga förändringar i 

förutsättningarna för ingånget avtal äger endera parten rätt att begära 

förhandlingar om ändringar och tillägg i avtalet. 

Sådana väsentliga förändringar kan vara nya lagar, förordningar, politiska beslut 

som ingen av parterna kan råda över eller ändring av medicinsk praxis avseende 

den vård som avtalet omfattar. 

Ändringar och tillägg till detta avtal ska skriftligt godkännas av parterna för att 
vara gällande. 

11.2 Hävning av avtalet 

Vardera parten äger rätt att häva avtalet om den andra parten i väsentligt 

hänseende inte utför sina åtaganden och rättelse inte sker utan dröjsmål efter 

skriftlig erinran. 
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11.3 Tvist 

Tvist mellan parterna rörande tillämpning och tolkning av detta avtal ska i första 

hand avgöras i förhandling mellan parterna och först därefter i allmän domstol. 

12 UNDERSKRIFTER 
Detta avtal med tillhörande bilagor är upprättat i två likalydande exemplar där 

parterna tagit var sitt original. 

2019- 2019-

För norra hälso- För Orust kommun 

och sjukvårdsnämnden 

Catharina BråkenhielmUlrik Hammar 
OrdförandeOrdförande 
Kommunstyrelsen 



     
    
 
 

 
 

 
 

  

   
         

        
                  

   

        
    

           
        

   
           

       

 

   

   

  
  

 
 

  
 

 
 

  

Kom  Datum Diarienummer 1(1) 
2022-05-30 KS/2021:465 

Kommunförvaltningen
Helena Arvedahl 
telefon 0304-334280 
e-post: helena.arvedahl@orust.se 

Samverkansavtal Ungdomsmottagning 

Förslag till beslut 
Utskottet för omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta att förlänga nuvarande 
samverkansavtal mellan Västra Götalandsregionen och Orust kommun avseende
ungdomsmottagning till 31 december 2023. 

Sammanfattning av ärendet 

Ungdomsmottagningen bedrivs enligt avtal i samverkan mellan Västra
Götalandsregionen och Orust kommun. 

Kommunstyrelsen har sedan tidigare tecknat ett avtal med regionen att bedriva
Ungdomsmottagning i gemensam regi för perioden 2019-01-01- 2022-12-31. 

Bedömning 
Bedömningen är att det för den enskilde är värdefullt att Ungdomsmottagningarna 
bedrivs på ett likvärdigt sätt i kommunerna. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-30 

Beslutet skickas till 

Sektor omsorg
Västra Götalandsregionen 

ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 

Lena Gardtman 
Sektorschef 

mailto:helena.arvedahl@orust.se


 
 

 
 

   
   

 

 

     
    

  
 

          
      

        
       

      

         
         

         
      

  
        

         
  

 
         

        
         

          
       

         
       

           
  

            
         

  

INFORMATION 

2022-05-13 

Anna Lilja Qvarlander 
Vård och Omsorg 

Information om kommande förslag till 
förlängning av rekommendation om 
tilläggsfinansiering kunskapsstyrning 
socialtjänst 
Den 10 juni förväntas SKR:s styrelse behandla frågan om en 
förlängning av nuvarande rekommendation (2020-2023) om 
tilläggsfinansiering för det gemensamma arbetet med stöd till 
kunskapsstyrning i socialtjänsten. Förslaget är att nuvarande 
rekommendationsperiod förlängs, till och med 2024. 

Vi vill med den här informationen beskriva bakgrunden till 
förslaget, ange tidsplanen för processen samt bjuda in till 
informationsmöten under maj månad där det finns möjlighet att 
ställa frågor inför den fortsatta processen. 

Nuvarande rekommendation 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (nuvarande Sveriges 
Kommuner och Regioner) beslutade vid sammanträde den 14 december 
2018: 

1. Att rekommendera kommunerna att gemensamt, till SKL, finansiera 
viktiga förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena 
uppföljning och nationell samordning till en kostnad av maximalt 
19,5 mkr årligen, vilket innebär ca 1,95 kr/invånare i kommunen. 
Finansieringen gäller för fyra år (2020-2023). 

2. Att kostnaden fördelas per kommun utifrån beräkningsmodellen för 
SKL:s medlemsavgift. Medlemsavgiften baseras på befolkningen i 
respektive kommun. De fyra största kommunerna får en rabatt på 10 
procent. 

3. Att en uttalad avsikt från SKL:s styrelse är att finansiering och 
organisering permanentas, där kommunerna så väl som staten bidrar 
långsiktigt. 

Sveriges Kommuner och Regioner
info@skr.se, www.skr.se 
Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: 08-452 70 00 Org nr: 222000-0315 

www.skr.se
mailto:info@skr.se


     
  

          
         

       
 

    
          

        
       

      
     

       
   

 
          

           
          

          
          

       
 

     
             

            
           

     
  

           
          

           
        

       
 

          
         

           
         

      
 

          
        
       

 
          

        
 

2022-05-13 Vårt dnr: 2 (4) 
18/00295 

4. Att i en skrivelse informera kommunerna om rekommendation samt 
be dem meddela SKL sitt ställningstagande till det samlade 
förslaget senast den 15 juni 2019. 

Resultatet hittills i korthet 
288 av landets 290 kommuner beslutade under 2019 att anta 
rekommendationen, och sedan det första verksamhetsåret 2020 har 
tilläggsfinansieringen bland annat inneburit en utveckling av 
brukarundersökningarna och de nationella kvalitetsregister som 
kommunerna använder. Dessutom har kompetensutvecklingskonceptet 
Yrkesresan kunnat förberedas, liksom satsningar på individbaserad 
systematisk uppföljning. 

På nationell nivå har samverkan mellan olika nätverk strukturerats och 
samverkan sker i allt högre grad med arbetet för kunskapsstyrning inom 
hälso- och sjukvård. Beslut om satsningar och fördelning av de 
gemensamma medlen sker i styrgruppen S-KiS. Detta är en kort 
sammanfattning av det som hittills gjorts, fördjupad information finns i 
bifogade bildspel med resultaten från 2021. 

Flera skäl förslaget till förlängning 
I arbetet med att ta fram ett underlag för beslut om långsiktigt gemensamt 
arbetssätt och finansiering efter 2023, har slutsatsen blivit att det är bättre 
att förlänga nuvarande rekommendation till och med 2024. De främsta 
skälen till denna slutsats är: 

- Målet är ett långsiktigt arbetssätt och finansiering (punkt 3 i 
nuvarande rekommendation). Därför är det en fördel att det är 
SKR:s nya styrelse, som tillträder våren 2023, som fattar beslut om 
den långsiktiga lösning som inleds under styrelsens mandatperiod. 
Detta ger en starkare politisk legitimitet. 

- Konsekvenserna av en ny socialtjänstlag kan tas med som 
utgångspunkt för det långsiktiga arbetssättet. En proposition om en 
ny socialtjänstlag kommer att läggas fram tidigast efter valet i höst, 
och det är känt att den kommande lagstiftningen innehåller 
skrivningar som berör området kunskapsstyrning. 

- Förslag och beslut om en ny socialtjänstlag innebär också 
möjligheter till fördjupade diskussioner med staten om deras 
långsiktiga bidrag till kunskapsstyrningen i socialtjänsten. 

Av dessa skäl, vill SKR:s kansli föreslå att nuvarande rekommendation 
förlängs, och därmed gäller till och med 2024. 
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Konsekvens för kommunerna av förslaget 
Om SKR:s styrelse beslutar enligt förslaget innebär det att arbetet utifrån 
rekommendationen fortsätter med samma fokusområden under 2024. 
De deltagande kommunernas finansiering blir densamma som fastställdes i 
den ursprungliga rekommendationen, det vill säga 1,95 kr/inv/år. 

Process inför beslut 
Inför att SKR:s styrelse behandlar förslaget om förlängd tid för nuvarande 
rekommendation, är vi angelägna om att informera kommunerna om 
förslaget. Så här ser processen ut: 

 Den 21 april: Information och dialog i S-KiS (nationell styrgrupp 
för kunskapsstyrning i socialtjänsten) 

 Den 29 april: Kort, muntlig information till socialchefsnätverket om 
förslaget och processen 

 Den 4 maj: Muntlig information och dialog med NSK-S 
 Den 12 maj: Muntlig information till RSS-nätverket 
 Den 13 maj: Skriftlig information till samtliga socialchefer 
 Den 18 och 24 maj samt 1 juni: Öppna digitala informationsmöten 

för kommunerna (se information och länkar nedan) 
 Den 10 juni: Beslut i SKR:s styrelse 

Observera att kommunerna inte behöver fatta några beslut eller lämna 
formellt svar innan ärendet har beretts och beslutats av SKR:s styrelse. Om 
styrelsen fattar beslut om förlängning kommer SKR att återkomma med 
mer information. 

Välkommen på öppna informationsmöten 
Vi kommer att gå igenom bakgrund, nuläge och blicka framåt samt ge 
möjlighet till dialog om förslaget. Du kan bjuda in andra från kommunen 
att delta på mötena. Ingen anmälan behövs utan du går in i mötet via länken 
nedan. 

Den 18 maj klockan 10.00-11.00: 
https://zoom.us/j/99233833361?pwd=MWZLQS9YNHROb2dXWGNSSW 
s5VUREQT09 

Den 24 maj klockan 09.00-10.00: 
https://zoom.us/j/93565793179?pwd=a3kyTTVjNG0xNnhHbXROL0NYc 
Gp3UT09 

Den 1 juni klockan 09.30-10.30 
https://zoom.us/j/97107965929?pwd=WnlVRHhKTTI1bmtyQ3dFRGFqV 
TcyZz09 

https://zoom.us/j/99233833361?pwd=MWZLQS9YNHROb2dXWGNSSWs5VUREQT09
https://zoom.us/j/99233833361?pwd=MWZLQS9YNHROb2dXWGNSSWs5VUREQT09
https://zoom.us/j/93565793179?pwd=a3kyTTVjNG0xNnhHbXROL0NYcGp3UT09
https://zoom.us/j/93565793179?pwd=a3kyTTVjNG0xNnhHbXROL0NYcGp3UT09
https://zoom.us/j/97107965929?pwd=WnlVRHhKTTI1bmtyQ3dFRGFqVTcyZz09
https://zoom.us/j/97107965929?pwd=WnlVRHhKTTI1bmtyQ3dFRGFqVTcyZz09
https://09.30-10.30
https://09.00-10.00
https://10.00-11.00
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Mer information 
Kort film om: Förslag på förlängning av rekommendation 
kunskapsstyrning socialtjänst 2024 (screen9.com) 

För ytterligare information, kommentarer och frågor, kontakta ansvarig 
handläggare Anna Lilja Qvarlander, anna.lilja.qvarlander@skr.se 

Stockholm 13 maj 2022 

Mari Forslund 
Sektionschef Stöd till kunskapsstyrning 
Avdelningen för vård och omsorg 

https://api.screen9.com/preview/byYczuPt2M_pUC7Licx5eT_61WxH8s9hbvkEvat3WefJYD2VDTXVIIECKhEBhsHk
https://api.screen9.com/preview/byYczuPt2M_pUC7Licx5eT_61WxH8s9hbvkEvat3WefJYD2VDTXVIIECKhEBhsHk
mailto:anna.lilja.qvarlander@skr.se


     
    
 
 

 
 

 
 

       

   
       
         

               
          

   
              

        
         

   

 
   

 

   
  

 
 
 

  
 

 
 

  
 

 Datum Diarienummer 1(1) 
2022-05-30 KS/2022:966 

Kommunförvaltningen
Helena Arvedahl 
telefon 0304-334280 
e-post: helena.arvedahl@orust.se 

Rekommendation om tilläggsfinansiering av kunskapsstyrning i socialtjänst 

Förslag till beslut
Utskottet för omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta att: 
Förlänga nuvarande rekommendationsperiod till och med 2024 om tilläggsfinansiering
för att stödja kunskapsstyrning i socialtjänsten till en kostnad av 1,95 kr per invånare per 
år, under förutsättning att beslut fattas i SKR´s styrelse 2022-06-10. 

Sammanfattning av ärendet 
SKR har beslutat att förbundet ska stödja medlemmarna i ett arbete för en jämlik,
jämställd och evidensbaserad socialtjänst. Tilläggsfinansieringen har bland annat 
inneburit en utveckling av brukarundersökningarna och de nationella kvalitetsregister
som kommunerna använder. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-30 
Bilagor 

Beslutet skickas till 
Sektor Omsorg
SKR 

ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 

Lena Gardtman 
Sektorschef omsorg 

mailto:helena.arvedahl@orust.se
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