
   Datum    1(9) 
  2023-01-31  
 
 
Utskottet för omsorg  
 

 

 

KALLELSE/underrättelse till sammanträde  
 
Ledamot som är förhindrad att delta 
inkallar ersättare att tjänstgöra 
 
 
Plats och tid Årholmen, 2023-02-07, klockan 10:00 
 
Ordinarie 
Britt-Marie Andrén Karlsson (S) 
Maria Sörqvist (C) 
Glenn Patriksson (S) 
Josef Lind (M) 
Ulf Sjölinder (KD) 
 
Ersättare 
Eva Skoglund (S) 
Ina Salmonson Olsvik (M) 
Elise Norberg Pilhem (V) 
 
 
 
 Ärende Diarienummer Föredragande 

1. Utbildning och information i samband 
med ny mandatperiod 

KS/2023:23 H. Lindh 

2. Verksamhetsberättelse 2022 för 
Sektor omsorg 

KS/2023:52 L. Gardtman 
L. Johansson 
Relfsson 

3. Verksamhetsuppföljning - Sektor 
omsorg 

KS/2023:137 A-C. Eriksson 
A. Fåll 

4. Redovisning av statistikrapport ej 
verkställda beslut 

KS/2022:907 L. Gardtman 

5. Inriktningsdokument Vårdsamverkan 
Fyrbodal 2023-2026 

KS/2023:21 L. Gardtman 

6. Sektorchef informerar Utskottet för 
omsorg 2023 

KS/2023:19  

7. Ordförande informerar Utskottet för 
omsorg 2023 

KS/2023:20  

 
  



   Datum    2(9) 
  2023-01-31  
 
 
Utskottet för omsorg  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
ORUST KOMMUN 
 
 
 
Britt-Marie Andrén Karlsson Helena Arvedahl 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
 
  



   Datum    3(9) 
  2023-01-31  
 
 
Utskottet för omsorg  
 

 

 
Utbildning och information i samband med ny mandatperiod, KS/2023:23, 
 

Förslag till beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommundirektör Henrik Lindh informerar. 

  



   Datum    4(9) 
  2023-01-31  
 
 
Utskottet för omsorg  
 

 

 
 
Verksamhetsberättelse 2022 för Sektor omsorg, KS/2023:52,  
 

Förslag till beslut 

Utskottet för omsorg föreslår Kommunstyrelsen besluta att: 
Godkänna verksamhetsberättelse för 2022 för Sektor omsorg. 

Sammanfattning av ärendet 

Sektor omsorg har upprättat en verksamhetsberättelse för 2022. Totalt redovisade sektorn ett 
överskott på 16 miljoner kronor. Under året har sektorn erhållit flertalet statsbidrag som 
förbättrat de ekonomiska förutsättningarna framförallt inom äldreomsorgen. Förutom 
statsbidragen finns andra faktorer som bidragit till överskott i verksamheterna. 
Inom socialt stöd kan överskottet till viss del förklaras med ett avslutat ärende inom personlig 
assistans, ökade intäkter från försäkringskassan, avslutade placeringar och mer effektiv 
bemanning. Förändrad tidsplan har gett försenad uppstart av två nya verksamheter, 
socialpsykiatriboendet Ågården och korttidsboendet i Mollösund vilket gett förbättrat resultat 
men kommer ge upphov till kostnader under 2023. 
Inom äldreomsorgen beror överskottet till stor del på försäljning av platser till annan kommun 
samt anpassad bemanning. 
Vård och omsorg där korttidsenheten ingår har haft låg beläggning vilket innebär lägre kostnader 
för bemanning och har inga utgifter för utskrivningsklara. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-31 
Verksamhetsberättelse 2022 sektor omsorg 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 
Sektor omsorg 
  



   Datum    5(9) 
  2023-01-31  
 
 
Utskottet för omsorg  
 

 

 
 
Verksamhetsuppföljning - Sektor omsorg, KS/2023:137,  
 

Förslag till beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschefer Ann-Christine Eriksson och Alexander Fåll informerar om Strandgården och 

dess verksamhet. 

 
 
  



   Datum    6(9) 
  2023-01-31  
 
 
Utskottet för omsorg  
 

 

 
 
Redovisning av statistikrapport ej verkställda beslut, KS/2022:907,  
 

Förslag till beslut 

Utskottet för omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna statistikrapport kvartal 3 
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 1 2022, SoL och LSS 

Verksamhetsområde Antal beslut 
ej verkställda 
inom 3 mån. 

Beslut 
verkställt efter 
3 mån 

Totalt 
rapporterade/
verksamhet 

Socialpsykiatri (SoL) 1 0 1 

Äldreomsorg (SoL) 1 0 1 

Individ- och familjeomsorg (SoL) 0 0 0 

Stöd och omsorg (LSS) 15 1 16 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-31 
Statistikrapport  

Beslutet skickas till 

Sektor omsorg 
  



   Datum    7(9) 
  2023-01-31  
 
 
Utskottet för omsorg  
 

 

 
 
Inriktningsdokument Vårdsamverkan Fyrbodal 2023-2026, KS/2023:21,  
 
  



   Datum    8(9) 
  2023-01-31  
 
 
Utskottet för omsorg  
 

 

 
 
Sektorchef informerar Utskottet för omsorg 2023, KS/2023:19,  
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  2023-01-31  
 
 
Utskottet för omsorg  
 

 

 
 
Ordförande informerar Utskottet för omsorg 2023, KS/2023:20,  
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