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Plats och tid Årholmen, 2022-04-05, klockan 09:00-12:00 

Beslutande Britt-Marie Andrén Karlsson (S) 
 Hilden Talje (M) 
 Susanne Gustafsson (L) 
 Maria Sörkvist (C) 
 Ulla Kedbäck (MP) tjänstgörande ersättare 
 
Övriga deltagare Se sidan 2 

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

Justeringens  
plats och tid Digital justering 

 
 
Sekreterare ………………………………………………. Paragraf 16-24 
 Helena Arvedahl 
 
Ordförande ………………………………………………. 
 Britt-Marie Andrén Karlsson 
 
Justerare ………………………………………………. 
 Maria Sörkvist 
   BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
 
Organ Utskottet för omsorg 

Sammanträdesdatum 2022-04-05 

Datum för anslags 2022-04-11 Datum för anslags 2022-05-03 
uppsättande  nedtagande 

Förvaringsplats för  
protokollet Kommunhuset, sektor Omsorg, Henån 

 

 

 ……………………………………………… 
 Helena Arvedahl 
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Övriga deltagare: 
 
Lidija Beljic, Fyrbodals kommunalförbund § 17 
Anneli Karlsson, verksamhetschef Vård och omsorg § 17 
Anna-Karin Jansson Argani, enhetschef IFO barn och unga § 19 
Lena Gardtman, sektorschef 
Helena Arvedahl, sekreterare 
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§ 16 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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§ 17 KS/2022:144 

Verksamhetsuppföljning 
 
Utskottet för omsorg beslutar att 

Lägga informationen till handlingarna 

Sammanfattning av ärendet 

Lidija Beljic, utvecklingsledare i Fyrbodals kommunalförbund berättar om omställningsarbetet till 

god och nära vård. 
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§ 18 KS/2021:1599 

Budgetförutsättningar 2023 med plan för 2024-2025 - Sektor omsorg 
 
Utskottet för omsorg beslutar att 

Lägga informationen till handlingarna 

Sammanfattning av ärendet 

Sektorschef informerar om budgetförutsättningar 2023 med plan för 2024-2025. 
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§ 19 KS/2021:1006 

Motion om tidig föräldrastödsbehandling för att förebygga trotssyndrom 

Utskottet för omsorg beslutar att 

Föreslå kommunstyrelsen att överlämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

Anse motionen besvarad med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-22. 

Sammanfattning av ärendet 
Motion har inkommit från Kristdemokraterna Ragnwi Marcelind augusti 2021 om att komma in 
tidigt i föräldrastödsprogram för att motverka att barn och unga utvecklar diagnosen trotssyndrom. 

Bedömning 

CPP är en traumafokuserad samspelsbehandling som är ett relativt nytt sätt att jobba med samspelet 
mellan barn och förälder/omsorgsgivare. Den rekommenderas som insats för barn i åldrarna 0-6 år 
som varit utsatta för olika former av trauman, till exempel våld och övergrepp, omsorgssvikt, 
olyckor eller katastrofer. Denna behandlingsmetod ges främst på specialistnivå (BUP). 

Komet är en förkortning för Kommunikationsmetod och är ett program som riktar sig till föräldrar 

och även lärare. Målet är att lära ut verktyg som leder till mindre bråk och konflikter hemma och i 

skolan. Programmet bygger på att lära föräldrar och lärare bättre sätt att kommunicera med barnet. 

Idén är att det är den vuxne som i första hand måste ändra sitt beteende för att minska problemen. 

En kurs i Komet ger både föräldrar och personal inom skolan verktyg som på sikt leder till en bättre 

relation mellan den vuxne och barnet. 

Vi har redan idag ett uppdrag från kommunstyrelsen att arbeta med förebyggande insatser. 

Verksamheten för vidare diskussioner om olika behandlingsmetoder för att främja det förebyggande 

arbetet mot barn och ungdomar där Komet har diskuterats som ett alternativ. 

Sektor omsorg har sedan hösten 2021 särskilda SIP ledare som håller i SIP arbetet för 

verksamhetsområdet Socialt Stöd. De barn, ungdomar och föräldrar som har behov av eller önskar 

SIP erbjuds dessa SIP enligt nya riktlinjer från 2020-11-01. 

Det pågår flera olika utvecklingsarbeten kring samverkan och förebyggande insatser i kommunen.    

Exempel på förebyggande arbetet och samverkan som finns idag är rådgivningstelefon till 

familjebehandlare, fem biståndslösa samtal, ABC kurser för föräldrar till barn i ålder 0-12 år. 

Familjebehandlare deltar vid 8 månaders kontroll med BVC (först födda barn).   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-22 
Motion daterad 2021-08-2 

Beslutet skickas till 

Kristdemokraterna 
Sektor Omsorg 
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§ 20 KS/2022:528 

Förslag från Västkom, Hälso- och sjukvårdsavtal 

Utskottet för omsorg beslutar att 

Föreslå kommunstyrelsen att anta reviderat hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande 
överenskommelser. 

Sammanfattning av ärendet 

Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i Västra Götaland reglerar 
samverkan och ansvar för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både 
kommunen och Västra Götalandsregionen. Då avtalet har reviderats har Orust kommun uppmanats 
att anta förslaget likt andra berörda parter i Västra Götalandsregionen. 

Genomgående har förtydligande gjorts i både hälso- och sjukvårdsavtal och i överenskommelserna 
kring personcentrerat förhållningssätt, patientsäkerhet samt samverkan och tillit. Barnkonventionen 
har lyfts in. Förtydligande har även gjorts kring att primärvård omfattas av två huvudmän och att 
kommunens hälso- och sjukvård är en del av primärvården. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-24 
Förslag hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser 

Beslutet skickas till 

Sektor Omsorg 

Västkom 
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§ 21 KS/2022:528 

Förslag från Västkom, Färdplan strategi god och nära vård 

Utskottet för omsorg beslutar att 

Föreslå kommunstyrelsen att anta förslag till Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård. 

Sammanfattning av ärendet 

Alla som bor och verkar i Västra Götaland ska kunna leva ett gott liv. Nyckeln till Västra Götalands 
långsiktiga attraktivitet och konkurrenskraft är vår gemensamma förmåga att vara innovativa och 
ställa om till ett hållbart samhälle. God och nära vård är riktningen i omställningsarbetet.  

Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos befolkningen och 
utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes behov. Färdplanen är en övergripande 
länsgemensam strategi som ska bidra till Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg. 
Den innehåller de områden som vi gemensamt prioriterar att kraftsamla kring. Den beskriver 
målbild, förändrade arbetssätt och förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot 
en god och nära vård behöver öka fram till 2030. Den länsgemensamma strategin ska bidra till ett 
kraftfullt genomförande.  

Framgångsfaktorer för den nära vården är personcentrering som förhållningssätt, samverkan och 
tillit mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen samt en gemensam 
målbild som visar färdriktningen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-24 
Förslag Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård 

Beslutet skickas till 

Sektor Omsorg 

Västkom 
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§ 22 KS/2022:523 

Föreningsbidrag Kvinnojouren 

Utskottet för omsorg beslutar att 

Återremittera ärendet för vidare utredning i förvaltningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kvinnojouren i Stenungsund ansöker om verksamhetsbidrag för 2022.  

Utskottet för omsorg beslutade 2021-05-11 § 46 att bevilja verksamhetsbidrag till Kvinnojouren i 

Stenungsund med 10 000 kronor för 2021.  

Kvinnojouren ger stöd till kvinnor som utsätts för våld i nära relationen via telefon, mail och besök. 

Föreningens volontärer arbetar med att stötta utsatta kvinnor och barn genom bland annat kontakta 

myndigheter, bilkörning och vara ett sällskap till de utsatta. Samtliga volontärer går en utbildning i 

kvinnojourkunskap och har tystnadsplikt.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-21 
Verksamhetsberättelse 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Kvinnojouren Stenungsund 
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§ 23 KS/2022:612 

Föreningsbidrag Brottsofferjouren 

Utskottet för omsorg beslutar att: 

Återremittera ärendet för vidare utredning i förvaltningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Brottsofferjouren Fyrbodal ansöker om verksamhetsbidrag med en totalsumma om  

30 000 kronor för år 2022. 

Utskottet för omsorg beslutade 2021-05-11 § 47 att bevilja Brottsofferjouren 10 000 kronor i 

verksamhetsbidrag för 2021. 

Brottsofferjouren är en ideell förening som är politiskt och religiöst obunden. Föreningen hjälper 

och stöttar personer som utsatts för olika typer av brott.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-28 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Brottsofferjouren Fyrbodal 
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§ 24 KS/2022:82 

Ordförande informerar 
 
Utskottet för omsorg beslutar att 

Lägga informationen till handlingarna 

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande informerar om aktuella händelser. 
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