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Utskottet för omsorg 2022-02-01 

 

 

 

Plats och tid Årholmen, 2022-02-01, klockan 10:00 

Beslutande Britt-Marie Andrén Karlsson (S) 
 Maria Sörkvist (C) 
 Hilden Talje (M) 
 Martin Reteike (MP) tjänstgörande ersättare 
 Eva Skoglund (S) tjänstgörande ersättare 
 
 
Övriga deltagare Se sidan 2 

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

Justeringens  
plats och tid Digital signering 2022-02-07 

 
 
 
Sekreterare ………………………………………………. Paragraf 1-4 
 Helena Arvedahl 
 
Ordförande ………………………………………………. 
 Britt-Marie Andrén Karlsson 
 
Justerare ………………………………………………. 
 Maria Sörkvist 
   BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
 
Organ Utskottet för omsorg 

Sammanträdesdatum 2022-02-01 

Datum för anslags 2022-02-07      Datum för anslags 2022-03-01 
uppsättande  nedtagande 

Förvaringsplats för  Sektor omsorg, kommunhuset, Henån 
protokollet  

 

 

 

 ……………………………………………… 
 Helena Arvedahl 
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Övriga deltagare: 
 
Lena Gardtman, sektorchef 
Marina Hasselgren, verksamhetschef § 2 
Anneli Karlsson, verksamhetschef § 2 
Maria Ottosson Lundström, verksamhetschef § 2 
Carita Nurmi, anhörigkonsulent § 3 
Helena Arvedahl, sekreterare 
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§ 1 KS/2022:80 

Sektorns information 2022 Utskottet för omsorg 
 
Utskottet för omsorg beslutar att 

Lägga Informationen till handlingarna 

Sammanfattning av ärendet 

Sektorchef informerar om aktuella händelser 
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§ 2 KS/2022:68 

Årsredovisning 2021 för Orust kommun 
 
Utskottet för omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta att 

Godkänna verksamhetsberättelse för 2021 för sektor omsorg 

Sammanfattning av ärendet 
Sektor omsorg har upprättat en verksamhetsberättelse för 2021. Totalt redovisade sektorn ett 
överskott på 6 miljoner kronor. Avvikelsen beror på flera faktorer bland annat har sektor omsorg 
har arbetat med en rad förebyggande insatser och hemmaplanslösningar så som stödboende för 
unga, tillfälligt stödboende, boendestöd omsorgspsykiatriavdelning vilket har inneburit att vi har 
kunnat avsluta flera institutionsplaceringar. Under stora delar av året har daglig verksamhet inom 
LSS varit stängd på grund av pandemin vilket har inneburit att personalen varit på gruppbostäderna 
och därför har sektorn haft lägre personalkostnader.  
Antalet hemtjänsttimmar mot budget har minskat vilket bidrar till delar av överskottet. 
Korttidsenheten inom äldreomsorgen har haft låg beläggning av platserna vilket innebär lägre 
kostnader för bemanning och inga utgifter för utskrivningsklara.  
Sektor omsorg har också erhållit flertalet statsbidrag som förbättrat de ekonomiska förutsättningarna 
bland annat utifrån att ersättningen har inkommit i efterhand och att delar av sjukersättningen har 
ersatts. Intäkter från samverkande sjukvård har också bidragit till ett förbättrat resultat. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-26 
Verksamhetsberättelse 2021 sektor omsorg 
 
Beslutet skickas till 
Sektor omsorg 
Ekonomienheten 
  



  Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  5 

 

Utskottet för omsorg 2022-02-01 

 

 

 

 

§ 3 KS/2022:144 

Verksamhetsuppföljning - Sektor Omsorg 
 
Utskottet för omsorg beslutar att 

Lägga informationen till handlingarna 

Sammanfattning av ärendet 

Dialog med ansvarig för anhörigstöd 
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§ 4 KS/2022:82 

Ordförande informerar 2022 Utskottet för omsorg 
 
Utskottet för omsorg beslutar att 

Lägga informationen till handlingarna 

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande informerar om aktuella händelser 

 

 


