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§ 42 KS/2022:1114 

Remissvar av författningsförslag Vistelseförbud för barn Ds 2022:12 
 

Utskottet för omsorg beslutar att 

Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 

Ställa sig bakom utredarens förslag om att vistelseförbud inte bör införas. 

Sammanfattning av ärendet 

I maj 2021 fick socialdepartementet av regeringen i uppdrag att utreda om det bör införas en 

möjlighet för socialnämnden att i skyddande syfte begränsa ett barns rätt att vistas på vissa platser 

eller områden. Som skäl för uppdraget framfördes bland annat att ett av samhällets viktigaste 

uppdrag är att ge stöd och skydd till barn och unga och att ett sådant stöd måste sättas in i tid. Det 

framhölls vidare att tidiga, förebyggande och samordnade insatser är avgörande för att skydda barn 

och unga som riskerar att fara illa. Som exempel på att fara illa uppgavs att involveras i kriminalitet 

och missbruk eller utsättas för sexuell exploatering eller radikaliserade miljöer. I direktivet till 

utredningen problematiserades det att socialtjänsten idag har begränsade möjligheter att sätta in 

hjälpinsatser när samtycke från vårdnadshavarna och när det behövs, barnet själv, saknas. Enligt 

utredningens uppdragsbeskrivning kan vissa fysiska platser utgöra särskilt stora riskfaktorer för barn 

att fara illa, varför en möjlighet att begränsa ett barns rätt att vistas på dessa platser och områden 

skulle kunna ha en skyddande effekt. Det angavs vidare att ett sådant förbud kan markera allvaret i 

barnets situation vilket i sin tur skulle kunna bidra till att barnet och dess familj i större utsträckning 

skulle ta emot stöd från socialtjänsten på frivillig basis.  

 

Socialtjänsten i Orust kommun har tagit del av utredningen och delar utredarens förslag att 

möjligheten att införa vistelseförbud för barn inte bör införas. 

Utredningens slutsatser 
Syftet med ett vistelseförbud är att hindra barnet från att vistas i en miljö som bedöms kunna 

påverka barnets hälsa eller utveckling negativt. Ett beslut om vistelseförbud skulle inskränka 

rörelsefriheten för de barn som berörs. Inskränkningen kommer att få direkt effekt i barnets vardag 

och påverka ett flertal rättigheter i barnkonventionen. Samtidigt som utredaren bedömer att det 

saknas stöd för att det avsedda ändamålet kommer att uppnås då det är en komplex process med 

flera olika risk- och skyddsfaktorer i samspel som leder till att barn utvecklar normbrytande 

beteenden som kriminalitet, missbruk och andra socialt nedbrytande beteenden. Vistelseförbud 

kommer att inriktas på en faktor, den fysiska miljön, vars betydelse för utvecklingen av 

normbrytande beteende är oklar. Den sociala kontexten och barnets umgänge är dock en faktor av 

stor vikt. Att hindra barnet från att vistas i en viss fysisk miljö kommer enligt utredarens bedömning 

inte ha någon nämnvärd effekt på barnets sociala kontext. Umgänget kommer att flytta till en annan 

plats och använda andra kontaktvägar, till exempel den digitala miljön.  



  Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  4 

 

Utskottet för omsorg 2022-09-14 

 

 

 

Det finns också omständigheter som tyder på att ett vistelseförbud kan försämra barnets möjligheter 

till en positiv utveckling. Barnet kan utestängas från positiva sammanhang och tvångsåtgärden kan 

skapa en ökad misstro mot de sociala myndigheterna, vilket försvårar möjligheterna att tillhandahålla 

annan behövlig vård och hjälp. Det är vidare svårt att identifiera de relevanta miljöerna vilket 

innebär att det finns en överhängande risk att förbudet antingen blir för brett eller för snävt 

utformat samt att förbudets utformning blir svår att motivera för den enskilde. Det finns också 

svårigheter med att finna en lämplig kontrollmekanism och sanktioner vid bristande efterlevnad.  

Sammantaget bedömer utredaren att begränsningen vistelseförbudet innebär i barnets 

grundläggande fri- och rättigheter inte är ändamålsenlig eller proportionerlig i förhållande till syftet 

att förebygga och förhindra att barn far illa. Att införa en åtgärd med sådana inskränkande 

konsekvenser som vistelseförbudet kommer att ha, samtidigt som det saknas stöd för att åtgärden 

kommer att uppnå det avsedda syftet, kan inte heller anses vara till barnets bästa.  

En reglering som ger socialnämnden möjlighet att begränsa enskilda barns rätt att vistas på vissa 

platser eller områden bör enligt utredaren därför inte införas. 

Socialtjänstens synpunkter på författningsförslaget 

Det sociala umgänget utgör en större risk än den geografiska platsen och umgänget kommer man 

inte åt med ett vistelseförbud. Möjligheten att kommunicera via sociala medier och att snabbt byta 

mötesplatser försvårar för vistelseförbudet att få effekt.  

Vistelseförbud som en tidig insats skulle kunna fungera som en påtryckning när socialtjänsten inte 

når fram till föräldrarna. Det blir ett verktyg för att påtala allvaret i barnets situation. Det kan 

eventuellt också fungera som en hjälp för föräldrarna i gränssättningen, samt som ett stöd för barnet 

att stå emot påtryckningar från riskumgängen. 

Vistelseförbud skulle även kunna användas på andra sätt och i senare skeden vid en negativ 

utveckling hos barnet till exempel i kombination med en pågående LVU-vård, för att möjliggöra 

fortsatt LVU i hemmet, eller efter avslutad LVU-placering.  

Bedömningen är att det skulle kunna ge en positiv effekt för ett fåtal individer, men samtidigt finns 

risken att insatsen blir tandlös eftersom efterlevnaden är svår att kontrollera samt att överträdelse av 

förbudet inte innebär några sanktioner. Om följden endast skulle vara att polisen tillåts köra hem 

barnet är det en möjlighet som redan idag finns enligt 12§ polislagen och inget som kräver införande 

av vistelseförbud. Som utredningen också belyser hade det inte heller varit lämpligt eller rimligt att 

förena en överträdelse med böter eller en avgift. Dels då böter är en straffsanktion som inte lämpar 

sig vid dessa överträdelser, dels då det inte är en önskvärd situation att rikta ekonomisk påtryckning 

mot barn som överträder förbudet. Det strider mot den grundläggande utgångspunkten om att barn 

inte ska försättas i skuld samt att det riskerar att försätta barn och familjer som redan har en 

ansträngd ekonomi i en än mer utsatt situation. 

 

Orust kommun instämmer i utredarens bedömning att vistelseförbudets begränsningar i barnets 
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grundläggande fri- och rättigheter, inte är ändamålsenliga eller proportionerliga i förhållande till 

syftet att förebygga och förhindra att ett barn far illa.  Att införa en åtgärd med sådana inskränkande 

konsekvenser som vistelseförbudet kommer att ha, samtidigt som det saknas stöd för att åtgärden 

kommer att uppnå det avsedda syftet, kan inte anses vara till barnets bästa.  

Orust kommun delar därmed utredarens uppfattning att vistelseförbud för barn inte bör införas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-07 
Remiss Vistelseförbud för barn Ds 2022:12 

Beslutet skickas till 

Socialdepartementet 

Sektor omsorg 
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§ 43 KS/2022:942 

Remissvar över Ett utvidgat utreseförbud för barn Ds 2022:9 
 

Utskottet för omsorg beslutar att 

Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 

Ställa sig bakom förslaget i sin helhet. 

Sammanfattning av ärendet 

Orust kommun har fått i uppdrag av Socialdepartementet att svara på remiss gällande promemorian 

Ett utvidgat reseförbud.  

Den 1 juli 2020 infördes ett nytt verktyg, utreseförbud, i lagen med särskilda bestämmelser om vård 

av unga (LVU). Utreseförbudet skyddar i dag barn som riskerar att föras ut ur Sverige för att ingå 

barnäktenskap eller könsstympas genom att barnet förbjuds lämna landet. I dag förekommer resor 

utomlands där barn far illa på andra sätt än vad som nu kan leda till utreseförbud. I mars 2021 gav 

Socialdepartementet därför en utredare i uppdrag att se över utreseförbudets tillämpningsområde 

och analysera om det bör utvidgas. Uppdraget är nu slutfört och promemorian har skickats på 

remiss där Orust kommun är en remissinstans.  

 

Enligt utredningen förekommer i dag utlandsresor där barn riskerar att fara illa på andra sätt än vad 

som nu kan leda till utreseförbud i en betydande omfattning. Det handlar till exempel om så kallade 

uppfostringsresor där barn riskerar att utsättas för fysiskt och psykiskt våld. Det förekommer också 

omvändelseförsök av hbtqi-personer och resor för så kallade oskuldskontroller och 

oskuldsoperationer. 

 

Utredningen har också haft i uppdrag att titta på straffansvaret för egenmäktighet med barn. För 

egenmäktighet med barn döms bland annat den som skiljer ett barn under 15 år från den som vårdar 

barnet med stöd av LVU. Det är angeläget att bestämmelsen om egenmäktighet med barn omfattar 

samtliga straffvärda gärningar och att straffansvar inte kan undgås genom att gärningspersonen för 

bort ett barn innan ett beslut om omedelbart omhändertagande eller ett beslut om vård enligt LVU 

har kunnat verkställas. 

Utredningens förslag 
Utredningen föreslår att tillämpningsområdet för utreseförbudet ska utvidgas. Enligt förslaget ska 
utreseförbud beslutas om det finns en påtaglig risk att ett barns hälsa och utveckling riskerar att 
skadas på grund av att barnet under en utlandsvistelse utsätts för eller utsätter sig själv för sådana 
förhållanden som kan leda till vård enligt LVU. Förslaget innebär att socialtjänsten får ytterligare 
verktyg att motverka att barn far illa och att insatserna bättre kan anpassas för de barn som riskerar 
att fara illa utomlands. 

Utredningen föreslår också en del åtgärder för att effektivisera skyddet, bland annat att utreseförbud 

ska framgå av efterlysningsregistret. Vidare föreslår utredningen en landsomfattande 
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kunskapshöjande insats när det gäller både de nuvarande reglerna om utreseförbud och det 

utvidgade tillämpningsområdet. 

Utredningen föreslår även att det ska bli straffbart att föra bort eller undanhålla ett barn i syfte att 

undvika att ett beslut om vård eller omedelbart omhändertagande enligt LVU verkställs. 

Orust kommuns uppfattning 
För socialtjänstens del innebär förslaget främst att nämndens möjlighet att fatta beslut om 

utreseförbud utvidgas till att gälla samtliga ärenden där nämnden har beslutat om omedelbart 

omhändertaganden eller där vård enligt LVU har fastställts. Vidare innehåller förslaget ett antal 

förändringar för att öka möjligheten att beslut om utreseförbud kan omsättas i praktiken, dvs. att 

andra aktörer för bättre möjlighet att begränsa att personer som har ett utreseförbud förhindras från 

att lämna landet. 

Orust kommun ställer sig därför positiv till utredningens förslag om ett utvidgat utreseförbud för 

barn i sin helhet och har i övrigt inga synpunkter.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-07 
Remiss Ett utvidgat utreseförbud för barn Ds 2022:9 

Beslutet skickas till 

Socialdepartementet 

Sektor omsorg 
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§ 44 KS/2021:465 

Förlängning av inriktningsdokument för ungdomsmottagningarna 
 

Utskottet för omsorg beslutar att 

Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 

Godkänna förslaget om att inriktningsdokument för ungdomsmottagningarna förlängs till dess att 
ett nytt samverkansavtal är antaget, dock längst till och med 2024. 

Sammanfattning av ärendet 

I samverkan mellan länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen finns ett 

inriktningsdokument för länets ungdomsmottagningar. Detta inriktningsdokument ligger till grund 

för lokala avtal och överenskommelser kring ungdomsmottagningarnas organisering, 

finansieringsfördelning och arbetssätt. Giltighetstid för befintligt inriktningsdokument är 2018-2022. 

Arbetet med uppdragshandling för revidering och utvärdering av inriktningsdokumentet är påbörjat 

och förväntas hanteras av VVG och SRO i juni 2022. Ett nytt samverkansavtal kommer dock inte 

vara klart innan nuvarande löper ut, och en förlängning är därför nödvändig. VVG ställde sig bakom 

förslaget till förlängning den 4 april, och SRO gjorde detsamma vid mötet den 28 april. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-29 
Inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2018-2022 

Beslutet skickas till 

Fyrbodals kommunalförbund 

Sektor omsorg 
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§ 45 KS/2022:1148 

Förlängning handlingsplan psykisk hälsa 
 

Utskottet för omsorg beslutar att 

Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 

Godkänna förslaget om att handlingsplan psykisk hälsa förlängs att gälla 2023-2024 i enlighet med 
VästKoms styrelses rekommendation. 

Sammanfattning av ärendet 

Sedan några år finns en länsgemensam Handlingsplan för psykisk hälsa, framtagen i 

samverkan mellan länets kommuner och Västra Götalandsregionen. Den länsgemensamma 

handlingsplanen har därefter brutits ned till delregionala och lokala handlingsplaner. 

Med jämna mellanrum ska handlingsplanen ses över och eventuella revideringar göras varefter beslut 

om planen fattas för två år i taget. Efter en fördjupad analys under 2019 beslutades att förlänga 

handlingsplanen till och med 2022. I juli 2020 fick Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i 

uppdrag av regeringen att ta fram underlag för en nationell strategi kring psykisk hälsa.  

Myndigheterna ska senast 1 september 2023 presentera förslag till nationell strategi och nationell 

handlingsplan. På grund av föreslås att det inte görs någon revidering denna gång utan att 

handlingsplanen förlängs i två år, att gälla 2023-2024. 

Beslutsunderlag 
Handlingsplan psykisk hälsa 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-01 

Beslutet skickas till 
Sektor omsorg 

Fyrbodals kommunalförbund 
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§ 46 KS/2022:1180 

Betänkande av utredningen om utbildning till sjuksköterska och barnmorska 
 

Utskottet för omsorg beslutar att 

Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 

Ställa sig bakom förslaget i sin helhet. 

Sammanfattning av ärendet 

Inom hälso- och sjukvård pågår idag stora förändringar med mer högspecialiserad vård, omställning 
till god och nära vård och snabbt ökande digitalisering av både behandlingar och arbetssätt. Med 
anledning av detta har en utredning gjorts där bland annat följande förslag framkommit: 

 Yrkeskvalifikationsdirektivets krav på att utbildning till bland annat sjuksköterska och 

barnmorska ska omfatta ett visst antal timmar ska regleras i en ny bilaga till 

högskoleförordningen. Utredningen bedömer att utbildningarna inte behöver förlängas. 

 Lärosäten som anordnar sjuksköterskeutbildning ska få i uppdrag att utforma modeller för 

handledning, inklusive krav på handledarnas kompetens, som kan underlätta för fler 

vårdgivare och verksamheter inom hälso- och sjukvården att medverka i verksamhetsförlagd 

utbildning. Lärosätena ska även få i uppdrag att planera och utveckla VFU-kurser inom 

utbildning som är förlagd i fler verksamheter än i dag. Kurserna ska kunna genomföras med 

start senast höstterminen 2025. 

 Examensmålen för sjuksköterskeexamen och barnmorskeexamen förtydligas i vissa 

avseenden för att bättre spegla de kunskaper och förmågor som förändringar inom hälso- 

och sjukvården kräver. 

 Universitetskanslersämbetet ska få i uppdrag att se över dagens påbyggnadsutbildning till 

barnmorska. Socialstyrelsen föreslås få i uppdrag att utreda behovet av ett bredare 

barnmorskeyrke inom hälso- och sjukvården. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-31 
SOU 2022:35 Remiss Tryggare i vårdyrket  

Beslutet skickas till 

Utrikesdepartementet 

Sektor omsorg 
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§ 47 KS/2021:1580 

Samordningsförbundet Väst 
 

Utskottet för omsorg beslutar att 

Föreslå kommunstyrelsen besluta att 

Bevilja Samordningsförbundet Väst utökning av bidrag för 2023 med 8,8% vilket motsvarar 21 795 
kronor och ger en totalsumma på  270 875 kronor för Orust kommun enligt bifogat äskande. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett utökat stöd till förbundet ger möjlighet till att samordnade resurser kan användas i större 
omfattning, för gemensamma bedömningar och insatser. Detta i syfte att den enskilde ska uppnå 
eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete, få ökade möjligheter att uppnå egen försörjning 
samt uppnå ökad hälsa och livskvalitet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-05 
Samordningsförbundet Väst äskande för 2023 

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 

Sektor omsorg 

Samordningsförbundet Väst 
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§ 48 KS/2022:907 

Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som ej verkställts enligt SoL och LSS - 
Kvartal 2 2022 
 

Utskottet för omsorg beslutar att 
Föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna statistikrapport kvartal 2 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 2 2022, SoL och LSS 

Verksamhetsområde Antal beslut 
ej verkställda 
inom 3 mån. 

Beslut 
verkställt efter 
3 mån 

Totalt 
rapporterade/
verksamhet 

Socialpsykiatri (SoL) 2 0 2 

Äldreomsorg (SoL) 0 0 0 

Individ- och familjeomsorg (SoL) 0 0 0 

Stöd och omsorg (LSS) 11 2 13 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-05 
Statistikrapport  

Beslutet skickas till 

Sektor omsorg 
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§ 49 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, genomgång av sjuktal och om hur sommaren varit 

i sektorns verksamheter. 
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§ 50 KS/2022:1434 

Verksamhet Timmerhult 
 

Utskottet för omsorg beslutar att 

Utifrån genomförd utredning ge sektorchef i uppdrag att beställa en förstudie av sektor 
samhällsutveckling avseende Timmerhult som verksamhetslokaler. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har genom beslut gett sektor omsorg i uppdrag att se över 

möjligheten till ny verksamhet på den före detta återvinningsgården Timmerhult. 

Arbetsmarknadsenheten och arbetsplatsförlagd daglig verksamhet ser ett ökat behov av antalet 

platser i deras verksamheter. Det förslag som kommunstyrelsens arbetsutskott har kommit med 

ligger väl i linje med det behov som verksamheten för omsorg ser. Verksamheten ser att det finns 

stora fördelar med att samla arbetsmarknadsenheten på ett och samma ställe. 

Sektor omsorg skulle gärna se en grön, hållbar inriktning på verksamheten. En verksamhet som är 

hållbar både för människa och miljö. En miljöanpassad verksamhet där vi tar ett socialt humant 

ansvar för ett meningsfullt och individanpassat arbete för den enskilde. Denna verksamhets 

grundläggande syfte är att föra människor ett steg närmare arbetslivet och där det är möjligt även ut i 

arbetslivet. 

Vi ser Timmerhult som möjligheternas hus. I denna byggnad kommer vi kunna samla 

arbetsmarknadsenhetens verksamhet såsom naturvårdslag och strandstäd men också bygga upp nya 

verksamheter såsom återbruk, cirkulationsmöbler och hunddagis.  

Information om respektive del av verksamheten 
Cirkularitet 

Kontorsmöbelproduktionen i Sverige bidrar årligen till en klimatpåverkan med mer än 150 000 ton 

CO2-ekvivalenter (RISE Research institute of Sweden, www.cirkularitet.se). När det gäller offentliga 

möbler så gör vi oss sällan av med dem för att de är slitna och trasiga. Dessa möbler är oftast 

avsedda för ett långt användande och är inte sällan kvalitativa.  

Orust kommun har för 2021 lagt 671 tkr och 280 tkr hittills i år på enbart inköp av kontorsmöbler. I 

nuläget magasineras endast en del av de möbler som man tror kan komma till användning i 

framtiden.  

Kommunen har i sina övergripande mål antagit att man ska arbeta med hållbarhet och hushållning, 

vi ska i kommunen bidra till en minskad klimatpåverkan. Kommunen bör vara ett föredöme när det 

gäller kretsloppstänkande. Målet med denna verksamhet bör vara att minst 20% av kommunens 

kontorsmöbler ska kunna återbrukas.  

 

http://www.cirkularitet.se/


  Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  15 

 

Utskottet för omsorg 2022-09-14 

 

 

 

Detta innebär inte bara att vi sparar pengar och resurser och på så sätt minskar påverkan på miljön. 

En återbrukad möbel har 75% lägre energiåtgång i jämförelse med en nyinköpt möbel och 

resursåtgången vad gäller material minskar med en tredjedel. (Röjne, F 2018 Miljöberäkning 

möbelbruket: Slutrapport, RISE) Vi skapar också en meningsfull sysselsättning och arbetsuppgifter 

för de personer med arbetsmarknadsåtgärder i kommunen.  

Återbruk 

Det samma gäller naturligtvis återbruk, ett återbruk innebär att en produkt, repareras, renoveras eller 

återtillverkas för användning av en ny eller befintlig kund. Det kan handla om möbler, dörrar, 

fönster eller andra produkter som återställs för försäljning. Även denna verksamhet bidrar till att 

personer får en meningsfull sysselsättning och arbetsuppgifter.  

Hunddagis 

Den tredje delen av verksamheten är hunddagis. Svenska folkhälsostudier visar att de aktiviteter som 

ger störst effekt på välbefinnande, livskvalitet, psykisk och fysisk hälsa, rehabilitering och coping, är 

de som samtidigt kan tillfredsställa viktiga psykiska, sociala och fysiska behov. Särskilt bra fungerar 

naturbaserade aktiviteter. Där ingår djur.(Norling, 1996, 2000). Ett stort antal utländska rapporter 

visar att aktiviteter med djur, har god förmåga att ge allsidig psykisk, social och fysisk stimulans i alla 

åldrar (Wilson&Turner, 1998). Djur är särskilt skickliga att ge regelbundet socialt stöd och 

promenader med en hund är ett effektivt sätt att träffa människor och att utöka sitt sociala nätverk. 

Det finns flera forskningar som visar att husdjur påverkar personers sätt att leva och påverkar dem 

på ett positivt sätt i den sociala kontakten med andra människor. Flera studier har visat hur 

interaktionen med djur resulterar i ökad produktion av må-bra hormonet oxytocin. Vidare har 

studier visat att husdjur har en positiv effekt på människans utveckling.  

Vi ser att samtliga dessa verksamheter bidrar till ett salutogent arbetssätt som tar tillvara på det som 

fungerar och stärker individen. Vi vill arbeta med en tillit till individens egen förmåga att identifiera 

inre och yttre resurser, vilket kan förhoppningsvis leda till att de får en begriplig, hanterbar och mer 

meningsfull tillvaro, en känsla av sammanhang KASAM. 

För detaljinformation hänvisar vi till den behovsanalys av Timmerhult som är bifogad. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-06 
Behovsanalys Timmerhult 

Beslutet skickas till 

Sektor omsorg 

Sektor samhällsutveckling 
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§ 51 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 augusti år 2022 för Sektor omsorg. 

 Godkänna förvaltningens återrapportering om fast omsorgskontakt. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Sektor omsorg har upprättat en delårsuppföljning med helårsprognos per sista augusti. 
Årsprognosen efter årets andra tertial beräknas till ett resultat i nivå med budget.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-24 § 255 i samband med beslut om uppdragsdokument och 
detaljbudget för 2022 att uppdra till förvaltningen att under 2022 återkomma hur förslaget kring fast 
omsorgskontakt påverkar sektorn och hur eventuell budgetjustering kan lösas 2022. Införandet av 
fast omsorgskontakt innebär kostnadsökningar inom hemtjänsten bland annat genom försvårande 
av en optimal planering av körsträckor och besök hos brukare. Då sektorn totalt sett, per augusti 
månad, prognostiserar ett årsresultat i nivå med budget bedöms i nuläget att ingen budgetjustering 
behövs för 2022. Men i samband med detaljbudgetarbetet för år 2023 kommer sektorn att ta 
ställning kring ett äskande av de medel som tillfallit kommunen i samband med införandet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-06 
Uppföljning med årsprognos augusti 2022 – Sektor omsorg 

Beslutet skickas till 

Sektor omsorg 
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§ 52 KS/2022:1423 

Biståndsbedömt trygghetsboende 
 

Utskottet för omsorg beslutar att 

Förslå Kommunstyrelsen besluta att: 

1. Pensionärslägenheter på Strandvägen 4 omvandlas till biståndsbedömt trygghetsboende från 
och med 2023-01-01 

2. Nuvarande kö till pensionärslägenheter upplöses 2022-12-31 

3. Lägenheter hyressätts som omsorgsverksamhet enligt alternativ 1 (se bifogad utredning), för 
hyresgäster med inflyttningsdatum från och med 2023-01-01 

Sammanfattning av ärendet 

Biståndsbedömt trygghetsboende är en boendeform med anpassade lägenheter för äldre människor 
som främst behöver hemtjänst och som inte längre upplever det tryggt att bo kvar hemma i ordinärt 
boende. Vi vill motverka ofrivillig ensamhet genom att förebygga samt bryta ensamhet och isolering 
bland äldre. Där ser vi att ett biståndsbedömt trygghetsboende kan vara ett alternativ och föreslår 
därför att ställa om pensionärslägenheterna till biståndsbedömt trygghetsboende.  

De biståndsbedömda trygghetsboendet förstärks som träffpunkt där de boende kan ta del av 

gemensam lunchservering och aktiviteter som syftar till att stärka hälsa och social gemenskap. Behov 

av service- och omsorgsinsatser för de boende utformas utifrån individuella behov och tillgodoses i 

form av hemtjänst.  

Det finns idag en bostadskö på ca 90 personer till pensionärslägenheterna. Förslaget innebär att 

tidigare kö behöver lösas upp då individens behov styr fördelning av lägenheter och en kö i 

nuvarande form är inte möjlig. En övergång till biståndsbedömt trygghetsboende kommer ske 

successivt och för befintliga hyresgäster kommer ingen förändring ske utöver ordinarie årlig 

hyreshöjning.  Nya hyresgäster kommer erbjudas plats efter biståndsbedömning och även ta del av 

den service som hör till trygghetsboende.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-05 
Utredning 

Beslutet skickas till 

Sektor omsorg 
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§ 53 KS/2022:82 

Ordförande informerar 2022 Utskottet för omsorg 

 

Utskottet för omsorg beslutar att 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

 

 


