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Utskottet för omsorg 2022-03-08 

 

 

 

Plats och tid Kommunhuset Årholmen, 2022-03-08, klockan 10:00-12:15 

Beslutande Britt-Marie Andrén Karlsson (S) 
 Susanne Gustafsson (L) 
 Ulf Sjölinder (KD) 
 Ulla Kedbäck (MP) Tjänstgörande ersättare 
 
Övriga deltagare Se sidan 2 

Utses att justera Britt-Marie Andrén Karlsson (S) och Susanne Gustafsson (L) 

Justeringens  
plats och tid Digital signering senast 2022-03-14 

 
 
 
Sekreterare ………………………………………………. Paragraf 5-15 
 Helena Arvedahl 
 
Ordförande ………………………………………………. 
 Britt-Marie Andrén Karlsson 
 
Justerare ………………………………………………. 
 
   BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
 
Organ Utskottet för omsorg 

Sammanträdesdatum 2022-03-08 

Datum för anslags 2022-03-14 Datum för anslags 2022-04-05 
uppsättande  nedtagande 

Förvaringsplats för  Sektor omsorg, Kommunhuset 
protokollet  

 

 

 

 ……………………………………………… 
 Helena Arvedahl 
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Utskottet för omsorg 2022-03-08 

 

 

 

Övriga deltagare: 
Lena Gardtman, sektorschef § 5-15 
Maria Ottosson Lundström, verksamhetschef socialt stöd § 5-15 
Britt Älvsäter, brottsofferjouren § 5 
Åsa Osbeck Oltegen, brottsofferjouren § 5 
Carina Johansson, MAS § 6-7 
Lisa Abrahamsson, enhetschef service- och utvecklingsenheten § 6-7 
Anneli Karlsson, verksamhetschef vård och omsorg § 8 
Marcus Stenerås, projekt- och utvecklingsledare socialt stöd § 10-11 
Marina Hasselgren, verksamhetschef äldreomsorg § 12 
Anette Johansson, enhetschef IFO arbetsliv och försörjning § 13 
Helena Arvedahl, sekreterare § 5-15 
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Utskottet för omsorg 2022-03-08 

 

 

 

 
 
 

§ 5 KS/2022:144 

Verksamhetsuppföljning 
 
Utskottet för omsorg beslutar att 

Lägga informationen till handlingarna 

Sammanfattning av ärendet 

Brottsofferjouren informerar om sin verksamhet. 
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Utskottet för omsorg 2022-03-08 

 

 

 

 

§ 6 KS/2022:414 

Godkännande av patientsäkerhetsberättelse 2021 
 

Utskottet för omsorg beslutar att: 

Utskottet för omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

Godkänna patientsäkerhetsberättelsen 2021. 

Sammanfattning av ärende 

Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) 3 kap. 10 § PSL, ska vårdgivare senast den 1 mars varje år 
upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har 
bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, 
och vilka resultat som har uppnåtts. 

Patientsäkerhetsberättelsen är en del av ledningssystemet för det systematiska kvalitetsarbetet enligt 
SOSFS 2011:9 och beskriver patientsäkerhetsarbetet med kvalitetsregister, egenkontroller, 
riskanalyser, avvikelser samt klagomål och synpunkter. 

Patientsäkerhetsberättelsen beskriver också vilka åtgärder som behöver vidtas 2022 för att en god 
patientsäkerhet, enligt lag och författningskrav, ska bibehållas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-28 
Patientsäkerhetsberättelsen 2021 

Beslutet skickas till 

Sektor omsorg 
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Utskottet för omsorg 2022-03-08 

 

 

 

 

§ 7 KS/2022:417 

Kvalitetsberättelse 2021 - Sektor omsorg 
 
Utskottet för omsorg beslutar att: 

Lägga informationen till handlingarna  

Sammanfattning av ärendet 

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2011:9, Ledningssystem för  

systematiskt kvalitetsarbete, beskrivs det att den som bedriver socialtjänst eller  

verksamhet enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), ska inrätta och 

tillämpa ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. En kvalitetsberättelse 

upprättas årligen, för att beskriva hur arbetet med att systematiskt och  

fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet bedrivs och vilka resultat som  

uppnåtts. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-28 

Beslutet skickas till 

Sektor omsorg 
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Utskottet för omsorg 2022-03-08 

 

 

 

 

§ 8 KS/2022:133 

Tjänsteskrivelse samverkansavtal digitala hjälpmedel 
 

Utskottet för omsorg beslutar att 

Utskottet för omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

Ställa sig bakom förslag till samverkansavtal från Västkom gällande digitala hjälpmedel. 

Sammanfattning av ärende 

Utredningen om välfärdsteknik i samverkan har pågått sedan mars 2021 och resultaten från 
utredningen visar att invånarna får en mer jämlik tillgång på digitala hjälpmedel av hög kvalitet om 
regionen och kommunerna kan samarbeta kring att tillhandahålla detta. Vidare framkommer av 
utredningen att det finns en samsyn kring att en sådan samverkan kan ge en bättre användning av de 
gemensamma resurserna, exempelvis kopplat till upphandling, logistik och support. Det finns också 
ett brett stöd i regionen och bland kommunerna för den principiella modellen för hur en sådan 
samverkan ska fungera.  

För att säkra framdrift har ett förslag på samverkansavtal formulerats och förankring i relevanta 
forum påbörjats. Avsikten är att förslaget på samverkansavtal ska kunna gå ut på remiss under våren 
2022 för att därefter hanteras i samverkansstrukturen med sedvanliga rekommendationer till 
huvudman som följd.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-28 

Beslutet skickas till 

Sektor omsorg 
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Utskottet för omsorg 2022-03-08 

 

 

 

 

§ 9 KS/2022:85 

Redovisning prognosrapport februari 2022 
 
Utskottet för omsorg beslutar att 

Lägga informationen till handlingarna 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning av prognosrapport per februari 2022. 
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Utskottet för omsorg 2022-03-08 

 

 

 

 

§ 10 KS/2021:702 

Redovisning av statistikrapport av ej verkställda beslut kvartal 4 2021 
 

Utskottet för omsorg beslutar att 

Utskottet för omsorg föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

Godkänna statistikrapport kvartal 4 2021 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 4 2021, 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) 16 1 17 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-28 
Statistikrapport  

Beslutet skickas till 

Sektor omsorg 
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Utskottet för omsorg 2022-03-08 

 

 

 

 

§ 11 KS/2022:431 

Förstudie modulboende 
 
Utskottet för omsorg beslutar att: 

Utifrån genomförd behovsanalys ge sektorschef i uppdrag att beställa en förstudie avseende tre 

avsides belägna modulboende för sektor omsorg, av fastighetsenheten. 
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Utskottet för omsorg 2022-03-08 

 

 

 

 

§ 12 KS/2022:418 

Principbeslut gällande nyckelfri hemtjänst 
 

Utskottet för omsorg beslutar att: 

Nyckelfri hantering ska gälla för samtliga brukare inom hemtjänsten. 

Sammanfattning av ärende 

Under 2021 och 2022 införs nyckelfri hantering inom hemtjänsten på Orust kommun med 
anledning av att den dagliga hanteringen av nycklar är ett stort problem inom hemtjänsten både ur 
ett kvalitets- och kostnadsperspektiv. 

Innan det nyckelfria infördes så behövde hemtjänstens medarbetare ofta ha flera nycklar till varje 
lägenhet eller hus. Nycklar kan lätt tappas bort eller kopieras och är oftast inte i händerna på rätt 
person vid en nödsituation.  

Ett digitalt lås passar de flesta dörrar och innebär att den vanliga nyckeln ersätts med en digital 
nyckel i personalens mobiltelefon och en låsenhet på insidan av brukarens dörr. Därigenom 
säkerställs att hemtjänsten alltid har rätt nycklar med sig, administration och restid minskar samtidigt 
som kvaliteten ökar för den enskilde. Till dörrar där det inte fungerar med digitalt lås erbjuds istället 
en digital nyckelgömma. 

Med anledning av ovanstående efterfrågar Sektor Omsorg ett principbeslut på att nyckelfri 
hemtjänst med digitala lås ska införas fullt ut, för ökad effektivitet och säkerhet och därmed 
inskränka på den enskildes och anhörigas möjlighet att välja bort nyckelfri hantering. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-28 

Beslutet skickas till 

Sektor omsorg 
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Utskottet för omsorg 2022-03-08 

 

 

 

 

§ 13 KS/2022:144 

Verksamhetsuppföljning 
 
Utskottet för omsorg beslutar att 

Lägga informationen till handlingarna 

Sammanfattning av ärendet 

Anette Johansson, enhetschef IFO arbetsliv och försörjning, informerar om sin verksamhet. 
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Utskottet för omsorg 2022-03-08 

 

 

 

 

§ 14 KS/2022:80 

Sektorns information 
 
Utskottet för omsorg beslutar att 

Lägga informationen till handlingarna 

Sammanfattning av ärendet 

Sektorchef informerar om aktuella händelser. 
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Utskottet för omsorg 2022-03-08 

 

 

 

 

§ 15 KS/2022:82 

Ordförande informerar 
 
Ingen information att delge utskottet. 
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