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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-04

Plats och tid Årholmen, 2022-05-04, klockan 08:15-11:00

Beslutande Catharina Bråkenhielm (S), ordförande
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S)
Ander Arnell (M)
Lars Larsson (C)
Martin Reteike (MP)

Övriga deltagare Se sidan 2

Utses att justera Catharina Bråkenhielm (S) och Lars Larsson (C)

Justeringens Digital justering, måndag 9 maj klockan 15:00
plats och tid

Sekreterare ………………………………………………. Paragraf 73-76
Marika Carlberg

Ordförande ……………………………………………….
Catharina Bråkenhielm

Justerare ……………………………………………….
Lars Larsson

____________________________________________________________________________

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2022-05-04

Datum för anslags 2022-05-10 Datum för anslags 2022-06-01
uppsättande nedtagande

Förvaringsplats för 
protokollet

………………………………………………
Marika Carlberg
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Övriga deltagare:

Förtroendevalda
Alexander Hutter (S), ej tjänstgörande ersättare
Håkan Bengtsson (M), ej tjänstgörande ersättare
Michael Relfsson (FO), ej tjänstgörande ersättare
Veronica Almroth (L), ej tjänstgörande ersättare
Rolf Sörvik (V), ej tjänstgörande ersättare

Tjänstepersoner
Henrik Lindh, kommundirektör
Marika Carlberg, nämndsekreterare
Lidija Beljic, utvecklingsledare Fyrbodals kommunalförbund § 73
Anneli Karlsson, verksamhetschef Vård och omsorg § 73
Lena Gardtman, sektorchef omsorg § 73
Elin Bergendahl, mark- och exploateringsingenjör § 74
Linda Drottz, mark- och exploateringsingenjör § 74
Carina Johansson, sektorchef samhällsutveckling, §§ 74 och 76
Nina Hansson, mark- och exploateringschef § 74
Pär Svensson, projektledare inom fastighetsenheten § 75
Charlotte Odhe, kost- och lokalvårdschef § 76
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§ 73 KS/2022:722

Information om "God och nära vård"

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Fyrbodals utvecklingsledare, verksamhetschef för Vård och omsorg och sektorchef för sektor 
omsorg ger information om arbetet med God och Nära vård. En redovisning ges kring bland annat:
 Vad är Nära vård?
 Varför ställer vi om hälso- och sjukvård samt omsorg?
 Vad är målet?
 Vad är det konkret som Orust kommun behöver göra och varför?

I Sverige pågår en omställning av vår hälso- och sjukvård till det som kallas god och nära vård. I 
arbetet med omställningen har det gjorts ett flertal utredningar, regeringsuppdrag och lagstiftnings-
arbete. Primärvården reformeras med särskilt fokus på tillgänglighet, delaktighet och kontinuitet. 
Omställningen innebär ett förändrat arbetssätt med målen att tillgängligheten till primärvården ska 
öka, en mer delaktig patient och en personcentrerad vård samt att kontinuiteten i primärvården ska 
öka.

Några av utmaningarna är:
 Att få vården och omsorgen att utgå ifrån person istället för organisation.
 Att patienten blir mer delaktig utifrån sina förutsättningar och preferenser.
 Att patienten får en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan.
 Att ställa om hälso- och sjukvården så att primärvården blir navet i vården och att den 

samspelar med annan hälso- och sjukvård och socialtjänst.
 Att använda hälso- och sjukvårdens resurser effektivare.
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§ 74 KS/2021:1046

Lägesrapport kring utredning om enskilt eller kommunalt huvudmannaskap

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Mark- och exploateringsingenjörer och sektorchef för samhällsutveckling ger information om det 
pågående arbetet med utredningen om enskilt eller kommunalt huvudmannaskap, bland annat 
utifrån följande parametrar:
 Bakgrunden till uppdraget och utredningen.
 Genomförandefrågor för allmän plats.
 Nuläget i Henån, inklusive tre olika förslag på tätortsgräns.
 Konsekvenser för ett kommunalt huvudmannaskap.
 Preliminära kostnader för de tre olika alternativen.
 Processen för ett övertagande av huvudmannaskap.

Dialog förs kring behovet av fördjupade analyser och ekonomiska utredningar.
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§ 75 KS/2022:146

Pågående fastighetsprojekt 2022

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Projektledare från fastighetsenheten ger information om status kring tidsplan för:
 Ombyggnation av Ågården.
 Nybyggnation av förskola i Ellös.
 Nybyggnation av förskola i Svanesund.

Arbetet  med de tre ovanstående projekten löper enligt tidsplan.
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§ 76 KS/2021:1333

Uppföljning av uppdrag - mat på boenden

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kost- och lokalvårdschef ger en redovisning av det politiska uppdraget om att mat ska lagas på 
Strandgården alla dagar om året samt att lunch ska erbjudas till personer som inte är boende i huset 
på Kaprifolgården och Strandgårdens äldreboenden. 

Genomförandet görs successivt med start av helgproduktion vid Strandgårdens äldreboende (5 mars 
2022). Servering av lunch under helger planeras starta den 7 maj 2022. En utvärdering planeras 
genomföras den 23 maj 2022 innan konceptet startar vid Kaprifolgårdens äldreboende.

Uppdraget har bland annat inneburit en förändrad bemanning, en rekrytering för att utöka 
bemanningen med två kockar, en schemaomläggning från dagens tjänstgöring var tredje helg till 
varannan helg och en översyn av möjligheter till betalningslösning som fungerar.
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UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Catharina Bråkenhielm
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (catharina.brakenhielm@orust.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: bda14287e1244f9da3713fbb7845d58b
DATUM & TID: 2022-05-05 11:44:10 +02:00

NAMN: Lars Larsson
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (lars.larsson@orust.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: 2b19a41b79864dc0b880eae298119b13
DATUM & TID: 2022-05-05 11:47:16 +02:00

NAMN: Marika Carlberg
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (marika.carlberg@orust.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: 15ce6a9ae3d4497b83d1f3deff8f73e0
DATUM & TID: 2022-05-09 06:50:19 +02:00
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