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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 

1. Verksamhetsuppföljning 2022 - Sektor 
omsorg 

KS/2022:144 Kl. 09:00-09:30 
L. Rosendahl 

2. Ersättning för hemtjänst och 
hemsjukvård i annan kommun 2022 

KS/2022:966 Kl. 09:30-09:45 
M. Hasselgren 

3. Redovisning statistikrapport ej 
verkställda beslut kvartal 1 

KS/2022:907 Kl. 09:45-10:00 
L.Gardtman 

 Paus   

4. Personal- och arbetsmiljöbokslut 
2021, Sektor omsorg 

KS/2022:935 Kl. 10:15-10:30 
L. Gardtman 

5. Förlängning av samverkansavtal 
ungdomsmottagningen 

KS/2021:465 Kl. 10:30-10:40 
L. Gardtman 

6. Förlängd rekommendation 
kunskapsstyrning i socialtjänst 

KS/2022:970 Kl. 10:40-10:50 
L. Gardtman 

7. Utskottet för omsorg sammanträde i 
september 2022 

KS/2022:973  

8. Sektorns information 2022 KS/2022:80  

9. Ordförande informerar KS/2022:82  
 
 
ORUST KOMMUN 
 
 
 
Britt-Marie Andrén Karlsson Helena Arvedahl 
Ordförande   Sekreterare 
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Verksamhetsuppföljning 2022 - Sektor omsorg, KS/2022:144 
 

Förslag till beslut 

Lägga informationen till handlingarna 

Sammanfattning av ärendet 

Linda Rosendahl redogör för Bemanningsenhetens verksamhet. 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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. 
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Sektorns information 2022, KS/2022:80 
 

Förslag till beslut 

Lägga informationen till handlingarna 

Sammanfattning av ärendet 

Sektorchef informerar om aktuella händelser 
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Ordförande informerar, KS/2022:82 
 

Förslag till beslut 

Lägga informationen till handlingarna 

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande informerar om aktuella händelser 

 
 


