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Plats och tid Årholmen, 2022-05-11, klockan 13:00-15.00 

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

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

Justeringens  Digital justering 
plats och tid  

 
 
Sekreterare ………………………………………………. Paragraf 25-32 
 Helena Arvedahl 
 
Ordförande ………………………………………………. 
 Britt-Marie Andrén Karlsson 
 
Justerare ………………………………………………. 
 Maria Sörkvist 
   BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
 
Organ Utskottet för omsorg 

Sammanträdesdatum 2022-05-11 

Datum för anslags 2022-05-16 Datum för anslags 2022-06-07 
uppsättande  nedtagande 

Förvaringsplats för  Kommunhuset, Sektor omsorg, Henån 
protokollet  

 

 ……………………………………………… 
 Helena Arvedahl 
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Övriga deltagare: 
 
Marika Solindon, Samordnare § 25 
Marcus Stenerås, Projekt- och utvecklingsledare § 26 
Lena Relfsson, Verksamhetscontroller § 28 
Anneli Karlsson, Verksamhetschef vård och omsorg § 28 
Maria Ottosson Lundström, Verksamhetschef socialt stöd § 25-28 
Marina Hasselgren, Verksamhetschef äldreomsorg § 28-32 
Lisa Briandt, praktikant Sektor omsorg 
Helena Arvedahl, sekreterare 
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§ 25 KS/2022:144 

Verksamhetsuppföljning 2022 - Sektor Omsorg 
 

Utskottet för omsorg beslutar att 

Lägga informationen till handlingarna 

Sammanfattning av ärendet 

Marika Solindon berättar om samverkan mellan skola och omsorg.  
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§ 26 KS/2022:840 

Beställning av förstudie avseende ny gruppbostad 

Utskottet för omsorg beslutar att 

Utifrån genomförd behovsbeskrivning och behovsanalys ge sektorschef Lena Gardtman i uppdrag 
att beställa en förstudie avseende en ny gruppbostad för sektor omsorg av fastighetsenheten. 

Sammanfattning av ärendet 

Sektor omsorg har färdigställt en behovsbeskrivning och en behovsanalys avseende en ny 

gruppbostad i kommunen. Det behövs en modern gruppbostad med lågaffektiv miljö för en bra 

boendemiljö för brukare och en trygg och säker arbetsmiljö för personalen. 

Orust kommun är skyldig att bedriva verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade. I 9§9 i denna rättighetslag finns bostad med särskild service för 

funktionshindrade med. Bedömningen är att kommunen är i behov av ytterligare en ny gruppbostad 

om sammanlagt sex till åtta platser.  

Vi ser ett flertal faktorer som bidrar till detta behov. Unga personer med funktionsnedsättning 

önskar i högre grad flytta hemifrån till eget boende direkt efter gymnasiet och fler önskar bo i eget 

boende. Fram till och med 2032 beräknas 35 elever avsluta gymnasiesärskolan. Medellivslängden för 

personer med funktionsnedsättning ökar. För personer med måttlig intellektuell 

funktionsnedsättning är medellivslängden idag i paritet med resten av befolkningen. Åtta personer 

som bor på kommunens gruppbostäder idag är mellan 64 och 85 år. Vi har idag 37 brukare som bor 

hemma hos föräldrar med någon form av insats enligt LSS. Av dessa brukare så beräknas 10-14 vara 

i behov av bostad med särskild service, gruppbostad inom en tioårsperiod. Hög andel 

diagnostisering av neuropsykiatriska diagnoser kan bidra till att fler tillhör personkretsen.  

Det är av största vikt att en förstudie av ny gruppbostad beställs då boendeprognosen visar på ett 

tydligt behov. Det som prognosen visar är att det i ett första läge behövs en gruppbostad men att det 

med största sannolikhet kommer behövas ytterligare en gruppbostad inom en tioårsperiod. 

Nästa steg i processen är att genomföra en förstudie för att undersöka förutsättningar och 

möjligheter till en ny gruppbostad. Förstudien får visa vilka eventuella prioriteringar och nödvändiga 

åtgärder som behöver genomföras samt om förväntade kostnader bedöms vara rimliga i relation till 

nyttoeffekten. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-03 
Behovsbeskrivning daterad 2022-04-18 
Behovsanalys daterad 2022-04-21 

Beslutet skickas till 
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Sektor Omsorg 
Sektor samhällsutveckling, fastighetsenheten 
Ekonomienheten  
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§ 27 KS/2022:790 

Habiliteringsersättning 2022 
 

Utskottet för omsorg beslutar att 
Ge sektorn i uppdrag att rekvirera stimulansmedel från Socialstyrelsen i syfte att bibehålla tidigare 
års höjning av habiliteringsersättning även 2022, samt att göra två extrautbetalningar under året som 
en bonus baserat på deltagarens närvaro på daglig verksamhet LSS. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att även för 2022 fördela medel till kommunerna i 

stimulansbidrag för habiliteringsersättning. Statsbidraget får användas av kommunerna i syfte att 

införa eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS 

(habiliteringsersättning). Statsbidraget får även användas till att bibehålla en nivå på dagpenningen 

som tidigare höjts med hjälp av statsbidraget. 

Medlen är avsedda för habiliteringsersättning och ska betalas via dagpenning utifrån deltagande i 
daglig verksamhet enligt LSS. 

Bidragets storlek: Statsbidraget som ska fördelas efter rekvisition omfattar totalt  

350 mnkr kronor under 2022. Hur mycket medel som varje kommun kan rekvirera för 2022 framgår 

av Socialstyrelsens fördelningsnyckel för ändamålet. Denna är framräknad utifrån antalet deltagare 

som finns i daglig verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) i kommunen, enligt den senaste statistik som Socialstyrelsen har Orust 

kommun har möjlighet att rekvirera 466 439 kr för 2022. 

Ärendet 
Habiliteringsersättning är en ersättning som i huvudsak syftar till att stimulera och motivera 
deltagare att medverka i daglig verksamhet enligt LSS. Det är inte deltagarnas huvudsakliga 
försörjning utan den består vanligtvis av aktivitetsersättning eller sjukersättning. Socialstyrelsen har 
regeringens uppdrag att fördela stimulansmedel för habiliteringsersättning för 2022. I Orust 
kommun har närmare 60 personer beslut om daglig verksamhet.  
 
Habiliteringsersättningen i Orust kommun betalades ut med 37 kr/dag under 2018. I november 
2018 beslutade Kommunfullmäktige (KF 2018-11-08 § 129 punkt 11) att höja ersättningen till 60 
kr/dag from 2019-01-01 för personer med daglig verksamhet inom LSS. 2019 rekvirerade sektor 
omsorg stimulansmedel statsbidrag från Socialstyrelsen för att höja habiliteringsersättningen.  
 
För 2022 har Orust kommun möjlighet att rekvirera max 466 439 kr för att införa, höja eller 
bibehålla en tidigare höjning av habiliteringsersättning. Med det rekvirerade statsbidraget är det 
möjligt att bibehålla den tidigare höjningen samt att två extra utbetalningar kan göras retroaktivt 
under året som baseras på antal deltagare och varje deltagares närvaro. Den första utbetalningen kan 
betalas ut i juni som en extra bonus. Då det är oklart hur många personer som kommer delta på 
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daglig verksamhet under hösten justeras beloppen utifrån beräkningen för den andra utbetalningen i 
december.  
 
Habiliteringsersättningen som kommuner utbetalar är skattefri för individen (Skatteverket, Dnr 130 
566411-05/111). 
 
Uppdatering av bidragets villkor med anledning av pandemin 
Under 2021 rekvirerade Orust kommun stimulansmedel för att kunna bibehålla en redan höjd 
ersättning samt göra två extrautbetalningar som en bonus baserat på antal närvarodagar. Som en 
konsekvens av pandemin har daglig verksamhet delvis haft stängt under året och därför har 
ersättningen till deltagarna baserats på planerad närvaro snarare än på faktisk närvarotid.  

Regeringen uppdaterade villkoren med anledning av Covid-19 så att bidraget får användas till att 
betala ut dagpenning även om ingen verksamhet kan erbjudas eller att de som annars skulle delta i 
daglig verksamhet enligt LSS inte kan närvara på grund av smittorisk. De uppdaterade villkoren 
gäller även för 2022.  

Habiliteringsersättning 2021 betalades ut med 60 kr per närvarodag/planerad närvarodag samt två 
retroaktiv extrautbetalningar en i juli (3000 kr/deltagare) och en i december (5000 kr/deltagare).   

Hur Orust kommun använt statsbidraget 2021 är återrapporterat till Socialstyrelsen. 

Efter 2022 
Det är oklart om kommunen kommer kunna söka stimulansmedel för att kunna bibehålla höjningen 
2023. Socialstyrelsen har informerat om att en utredning pågår om det nationellt ska beslutas om en 
obligatorisk habiliteringsersättning.  

Den extra höjningen och den bonus som betalas ut retroaktivt baserat på närvarodagar är en tillfällig 
extra habiliteringsersättning för 2022. En eventuellt fortsatt höjning och extra bonus förutsätter nya 
stimulansmedel eller budgettillskott, vilket i så fall får beslutas i samband med ordinarie 
budgetarbete.  

Ekonomi 
Med egen budget samt rekvirerade statsbidrag 466 439 kr, kan Orust kommun betala ut 

habiliteringsersättning till personer på daglig verksamhet inom LSS med 60 kr/närvarodag, samt två 

retroaktiva utbetalningar baserat på antal närvarodagar. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-25 
Socialstyrelsens anvisningar för att rekvirera stimulansbidrag, bilaga 1 
Socialstyrelsens fördelning av statsbidrag 2022 för habiliteringsersättning, bilaga 2 
 
Beslutet skickas till 
Sektor Omsorg 
Ekonomienheten  
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§ 28 KS/2022:86 

Delårsrapporter 2022 för Orust kommun- Sektor Omsorg 
 
Utskottet för omsorg beslutar att 

Föreslå Kommunstyrelsen besluta att: 

Godkänna uppföljning och årsprognos per sista april 2022 för Sektor omsorg. 

Sammanfattning av ärendet 

Sektor omsorg har upprättat en delårsuppföljning med helårsprognos per sista april. I april månad 

prognostiserar sektor omsorg totalt sett ett överskott om 0,8 mnkr. Detta är en förbättring mot det 

nollresultat som presenterades i februari månad. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-10 

Uppföljning med årsprognos april 2022 – Sektor omsorg 

Beslutet skickas till 

Sektor omsorg  
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§ 29 KS/2022:843 

Information projekt serviceinsatser Svanesunds hemtjänst 
 

Utskottet för omsorg beslutar att 

Lägga informationen till handlingarna  
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§ 30 KS/2022:844 

Utskottet för omsorg sammanträde i augusti 2022 
 
Utskottet för omsorg beslutar att 

Att låta utskottet för omsorgs sammanträde 2022-08-09 utgå.  
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§ 31 KS/2022:80 

Sektorns information 2022 Utskottet för omsorg 
 

Utskottet för omsorg beslutar att 

Lägga informationen till handlingarna 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Marina Hasselgren informerar om aktuella händelser och om hur det ser ut inför 

sommaren.  
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§ 32 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 
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