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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 
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Förslag till beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Enhetschefer Ann-Christine Eriksson och Alexander Fåll informerar om Strandgården och 
dess verksamhet. 
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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 
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Verksamhetsberättelse 2022 för Sektor omsorg 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 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. 
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1 Ekonomisk redovisning och analys 

Sektorn totalt, 
mnkr 

Budget 
helår 

Utfall 
helår 

Helårsprognos 
oktober 

Utfall föregående år 

Intäkter 46,6 78,0 65,8 67,4 

Kostnader -458,2 -473,6 -471,9 -467,2 

-varav 
personalkostnader 

-328,0 -338,3 - -326,7 

-varav 
lokalkostnader 

-35,0 -35,5 - -34,4 

Nettokostnader -411,6 -395,6 -406,1 -399,8 

Budgetram -411,6 -411,6 -411,6 -405,9 

Avvikelse 0 16,0 5,5 6,0 

 

Fördelning 
nettokostnad, mnkr 

Budget 
helår 

Utfall 
helår 

Avvikelse 
helår 

Avvikelse helår 
föregående år 

Sektorsövergripande -12,5 -11,7 0,7 3,3 

Vård och omsorg -104,6 -102,2 2,5 8,0 

Äldreomsorg -131,5 -127,0 4,5 -4,2 

Socialt stöd -162,9 -154,6 8,3 -1,1 

     

Summa -411,6 -395,6 16,0 6,0 

1.1 Analys av utfall 

Slutligt för året stannar resultatet för sektor omsorg på ett överskott om 16,0 
mnkr. Detta är en ytterligare förbättring mot föregående års överskott med 6,0 
mnkr. Resultatet innebär också en förbättring mot oktober månads prognos, 
då ett försiktigt positivt resultat om 5,5 mnkr prognostiserades. 

Under året har sektor omsorg, precis som föregående år erhållit flertalet 
statsbidrag som förbättrat de ekonomiska förutsättningarna, framförallt inom 
äldreomsorgen. 

De största aktuella statsbidragen under året inom sektorn har inom sektor 
omsorg varit; 

 Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer (8,9 mnkr) 
 Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och 
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omsorgen om personer med demenssjukdom (1,3 mnkr) 
 Utöka bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden (2,4 mnkr) 
 Nära vård (1,2 mnkr) 

Statsbidragen har förutom att möjliggöra direkta satsningar även matchat 
kostnadsökningar, där sektor omsorg inte blivit kompenserad i budget, men 
också täckt upp för underskott i vissa verksamheter. 

Förutom statsbidrag som förbättrat resultatet positivt har även en förändrad 
tidplan och uppstart av två nya verksamheter, socialpsykiatriboendet Ågården 
och korttidsboendet i Mollösund. Som försenats lett till att kostnader således 
vilket gav förbättrat resultat för året. Rekrytering av nya tjänster och andra 
utvecklingssatsningar i samband med uppstarten av dessa verksamheter har 
skjutits fram och kommer istället att generera kostnader under 2023. 

Även om pandemins påverkan har minimerats i samhället generellt, har den 
fortsatt verksamheterna inom sektor omsorg i sitt grepp. Det kvarstår 
restriktioner på skyddsutrustning i patientnära arbete, smittspårning vid 
sjukdomsutbrott samt, i perioder, krav på skyddsutrustning vid vistelse inom 
till exempel särskilda boenden. Förutom detta ska personalen vara hemma vid 
uppvisande av symtom liknande symtomen för covid-19.  
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Detta har inom sektorn lett till fortsatt höga sjuktal såväl som kostnader för 
sjuklön inom samtliga verksamheter. Vilket inneburit att det budgeterade 
nyckeltalet om två veckors sjuklönekostnader per person och år inte är 
tillräckligt. 

Nedan följer en sammanställning med kommentarer till resultatet per 
verksamhetsområde. 

Sektorsövergripande, överskottet om 0,7 mnkr avser dels en budgeterad 
buffert som inte fullt ut utnyttjats. 

Vård och omsorg redovisar ett överskott för året på totalt 2,5 mnkr, där 
samtliga enheter inom verksamhetsområdet redovisar ett överskott. De 
största överskotten härrör till korttidsenheten och sjuksköterskeenheten. 
Avseende korttidsenheten har denna inte varit fullbelagd under året, vilket 
inneburit att personal istället lånats ut till andra verksamheter vilket minskat 
personalkostnaderna. Därtill har, inte heller i år, några betaldagar belastat 
verksamheten vilket genererar ett överskott. Sjuksköterskeenheten har 
beviljats ett prestationsbaserat statsbidrag avseende ett utöka bemanningen 
av sjuksköterskor på särskilda boenden. Detta statsbidrag har på grund av 
rekryteringssvårigheter av legitimerad personal inte kunnat användas fullt ut. 
Statsbidraget behöver däremot inte återbetalas, då sektor omsorg redan levt 
upp till de kriterier som fanns för statsbidraget. 

Ett underskott (-1,2 mnkr) genererades däremot inom resursfördelningen för 
hemtjänst. Antalet biståndsbedömda timmar såväl som timmar beviljade i 
enlighet med hälso- och sjukvårdslagen (HSL) var högre än budgeterat. Även 
om en stadig minskning av HSL-timmarna per brukare kan ses under andra 
halvan av året. Timmarna avseende dubbelbemanning är däremot, för året, 
färre än budgeterat. 

Äldreomsorg redovisar ett totalt sett ett överskott om 4,5 mnkr. Där de 
särskilda boendena genererat det största överskottet om 4,3 mnkr. Främst 
härrör de goda resultaten till försäljning av platser till annan kommun samt att 
cheferna anpassat och ställt om bemanningen när de haft tomma lägenheter 
och bemanningsutmaningar. Märkbart är också ett ökat engagemang och en 
större medvetenhet i verksamheterna som bidrar till både högre kvalité i 
verksamheten samt en god hushållning med verksamhetens tilldelade ram. 

Det totala resultatet för de fem hemtjänstdistrikten är till skillnad ifrån de 
särskilda boendena ett större underskott om 1,2 mnkr. Däremot finns 
differenser inom distrikten där två (distrikt 1 och 3) gör överskott och de 
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andra tre står för underskotten. Inom hemtjänsten finns verksamheter som 
inte har lyckats att optimera sin bemanning, schemaläggning och planering 
fullt ur för att vara så kostnadseffektiva som möjligt, vilket har påverkat 
resultatet för året. Däremot vid jämförelser (avseende år 2021) med andra 
kommuner såväl nationellt som inom Fyrbodalsregionen har Orust en 
kostnadsnivå under genomsnittet. 

Verksamhetsområdet för socialt stöd redovisar totalt ett överskott om 8,3 
mnkr. Inom verksamhetsområdet finns kostnader som snabbt kan förändras 
och det finns flera osäkerhetsfaktorer. För år 2022 förändrades kostnadsnivån 
i positiv riktning och helårsresultatet blev bättre än vad som prognostiserades 
tidigare under året. Orsakerna till ett mer positivt resultat och överskottet är 
flera. Bland annat ett avslutat ärende inom personlig assistans LSS, ökade 
intäkter från försäkringskassan i ett annat ärende och en mer effektiv 
bemanning. Fler hemtagningar och avslutade placeringar än förväntat har 
också minskat kostnaderna. Omorganisation, sammanslagning av 
verksamheter och nya chefer har också bidragit till att en del satsningar inte 
genomförts under året. 

1.2 Investeringar 

Sektor omsorg har genomfört ett antal mindre re-investeringar till ett samlat 
värde av 0,5 mnkr inom ramen för den budgeterade potten på 1,0 mnkr. Bland 
annat köptes takliftar till flertalet enheter men också markiser. 

Införandet av nyckelfri hemtjänst, digitala läkemedelsskåp samt digitala 
signeringslistor har slutförts under året. 
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Sektor omsorg är även beviljade 0,5 mnkr avseende årliga 
digitaliseringsprojekt, dessa har inte kunnat användas då aktuella digitala 
satsningar inte uppfyllt kraven för investering. 

Övriga fastighetsinvesteringar som påverkar sektorn beskrivs av sektor 
samhällsutveckling. 

1.3 Händelser under året 

Sektorövergripande 

Ytterligare ett händelserikt år har passerat med mycket som varit bra, 
intressant och utvecklande. Det har givetvis också funnits många svåra, 
utmanande och problematiska händelser. Oron i världen med invaderingen av 
Ukraina har påverkat globalt och därmed också oss. Vi förberedde oss för en 
flyktingvåg men det blev inte som beräknat. Räntorna och el-priserna 
påverkar människors privatekonomi, som påverkar försörjningsstödet. Många 
produkter som handskar, munskydd och inkontinenshjälpmedel har blivit 
dyrare på grund av inflationen. 

Hur tråkigt det än kan låta så har Covid fortfarande haft påverkan på många 
av våra verksamheter. Under första delen av året samt en ny våg under 
sommaren, som tyvärr hade inverkan på bemanningsläget. Det som vi ändå 
har sett är att följderna av covid för våra brukare inte har varit omfattande 
eller allvarliga tack vare proffsiga medarbetare och omfattande vaccinering. 

Sommaren var en tuff utmaning på grund av svårighet att rekrytera 
sommarvikarier och hög covid sjukfrånvaro. Alla har ställt upp fantastiskt och 
hjälpts åt med olika lösningar och extraarbete. Det har medfört att sommaren 
förlöpte relativt bra och stabilt trots tufft utgångsläge. I sommar har vi använt 
oss av 14 serviceassistenter och en handfull ungdomar, och flera 
erbjudanden. Medarbetarna har erbjudits att vara mer delaktiga för att hitta 
lösningar för sommarbemanningen genom en mer flexibel semesterplanering. 

Vi har lagt stort engagemang, tid och energi på de olika statsbidragen som vi 
kunnat ta del av. I en tid med tuffa ekonomiska utmaningar ökas fokus på 
vård och omsorg och en ökning i riktade statsbidrag och stimulansmedel 
skapas både möjligheter och svårigheter. Utmaningen med dessa tillfälliga 
och kortsiktiga bidrag är att behoven ändå är långsiktiga. 

Sektorn har infört ett pris för bästa mottagande enhet där enheter får pris för 
ett gott och proffsigt mottagande av vikarier och medarbetare från andra 
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enheter. Vårens vinnare blev Kaprifolvägen, Kajutan Ängsviken och Morlanda 
hemtjänst. Höstens tävling vanns av Ängsviken, Knutshöjden och hemtjänsten 
i Ellös. 

Inom sektorn har vi arbetat med workshops med tema heltid och rädda 
välfärden som mynnat ut i nya aktiviteter och beslut. I samband med det 
arbetet arbetades fram ett nytt lokalt kollektivavtal om ökad helgfrekvens. 
Den 1 april sänktes vecko- arbetstidsmåttet inom kommunals avtalsområde, 
för natten från 35:30 timmar per vecka till 34:20, där sektorn kompenserades. 

Under hösten tog arbetet fart med modellen för kunskap, kompetens och 
kvalité för baspersonal. Inför sommaren började inventeringen av nuläget och 
arbetet med att ta fram en kompetensplan startade. I samverkan med Komvux 
har vi utbildat de flesta enhetschefer för att efter det utbildat våra 20 nya 
språkombud samt uppstart av 20 nya till i december. 

Sektor omsorg fick frågan om att förelästa på KOMMEK mässan för ekonomer 
om vårt effektiviseringsarbete "ekonomi med bibehållen kvalité", vilket 
genomfördes. 

Alla chefer åkte till Göteborg i september på Socialchefsdagarna. 

Under året har vi haft intern rotation på enhetschefer och viss nyrekrytering. 
Vi värnar om att behålla kompetensen inom sektorn, så vi arbetar för intern 
karriärmöjlighet. Förutom detta har två enhetschefer som gått i pension under 
året. 

Samordning och samplanering inom sektorn har haft stort fokus under året 
vilket är nödvändigt för att klara bemanning nu och framöver. Vi ser en positiv 
utveckling även för brukarna som får ett större utbud av aktiviteter och 
möjlighet till nya kontakter och egen utveckling. Som exempel har vi inte haft 
några kostnader för utskrivningsklara från slutenvården, alla 
verksamhetsområden inom sektorn har varit delaktiga och tagit ansvar för 
processen. Ett annat exempel är minskat antal externa placeringar av barn, 
unga och vuxna tack vare ett gott samarbete. 

Äldreomsorg 

Från årsskiftet övergick sektorn från kontaktperson i hemtjänsten till fast 
omsorgskontakt. I samband med det så infördes individtelefoner för 
medarbetarna i hemtjänsten. Ett breddinförande av nyckelfri hemtjänst har 
slutförts men även har det, inom samtliga verksamheter, införts digitala 
läkemedelsskåp samt digitala signeringslistor Sign IT. Förutom detta har alla 
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trygghetslarm under vår/sommar bytts ut. I april fick vi våra nya trygghetslarm 
till ordinärt boenden (hemtjänst) som byttes ut mot alla gamla larm. 

Inom sektorn har det under året, förutom Fyrklövern, funnits ytterligare två 
intraprenader Kaprifolgården och Strandgården. 

Även i år har en chef inom verksamhetsområdet varit nominerad till GLID, 
Gott Ledarskap Inom Demens, Kristin (chef för intraprenaden Kaprifolgården) 
har blivit nominerad av sina medarbetare och intervjuad av styrelsen för GLID. 

Vi har inte haft köer till våra särskilda boenden utan till och med flera tomma 
lägenheter som påverkar intäktssidan avseende omsorgsavgifter och hyror. 
Detta har enhetscheferna delvis balanser genom samplanering och effektiv 
bemanningsplanering. Strandgården har också sålt flertalet korttidsplatser till 
Stenungsund. Ängsviken har också haft en lägenhet till ett LSS ärende samt 
inhyst brukare från gruppbostad under en evakuering i den verksamheten. 

Fyrklövern har nu kommit igång med sin psykiatrienhet med sex platser som 
ska fungera som hemmaplanslösning för den målgruppen. 

Glädjeresan med Lasse Kroner som samlat in medel till TV med 
ljudanläggningar till våra äldreboenden hösten 2021, i våras fick äntligen 
officiellt lämna över gåvan genom en tillställning på Strandgården med tårta 
och ståhej. 

Äldreomsorgslyftet flyter på med en avslutad grupp dec 2021 på 13 nya 
undersköterskor och 10 var klara dec 2022 samt en pågående utbildning med 
cirka 10 nya studerande startade i augusti. Andelen utbildade undersköterskor 
på tillsvidareanställning var under december hela 89,6 procent. 

Ett projekt har påbörjats i Svanesunds hemtjänst. Ett städbolag utför 
serviceinsatser som städ och fönsterputs istället för att hemtjänstens 
medarbetare utför insatserna. De har haft svårt att rekrytera medarbetare och 
det behövdes ett 

Café Torghandel på Strandgården öppnades och invigdes i samverkan med 
LSS daglig verksamhet. 

Strandgården har sålt föreläsningar till andra kommuner med tema SAMO och 
struktur 24 (Bromölla, Stenungsund, Oskarshamn och Trollhättan) 

I augusti fick Strandgården veta att de vunnit ett pris från Carin Mannheimers 
minnesfond för sitt goda arbete. Dottern Anna Mannheimer ringde 
personligen och kommer överräcka priset. Pengarna ska oavkortat gå till 
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personalen att göra något roligt för. Stjärnkocken Ulf Wagner besökte 
Strandgården den 23 september för att laga en trerätters middag. 

I oktober deltog alla samordningsansvariga undersköterskor i kommunen på 
en två dagars utbildning "Att leda utan att vara chef". Utbildningen var 
givande och gav verktyg till deras uppdrag att leda och fördela i det dagliga 
arbetet. Samtidigt i oktober kunde Strandgården bjuda med 
enhetschefskollegor på Stora ledarskapsdagen i Stockholm. Stora 
ledarskapsdagen gav inspiration och det var glädjande att kunna göra något 
tillsammans i chefsgruppen. 

Vård och omsorg 

Under första och sista tertialen samt under sommaren drabbades nästan 
samtlig personal i nästan alla verksamheter av covid eller influensa med 
extremt svårt bemanningsläge som följd. Det blev mycket mertid och övertid 
för de som var i tjänst. Även kostnader för sjukfrånvaro blev extremt hög. 

Mycket tid har lagts på provtagningar och vaccinationer av 
sjuksköterskeenheten i omgångar hela året. De har också under året utfört 86 
uppdrag från Samverkande sjukvård som gagnat våra medborgare. 

Inom verksamhetsområdet har mycket arbete lagt på kvalitetsarbete i form av 
säkerhetsklassning, rutiner och implementering av digitala arbetssätt. Den 
digitala verksamhetsutvecklingen är ständigt pågående och kräver mycket 
insatser inom verksamhetsområdet. 

Omställningsarbetet med nära vård har påbörjats tillsammans med våra 
vårdgrannar öppenpsykiatrin och vårdcentralen. Vi har också en 
processledare från Fyrbodals kommunalförbund som stöd i detta långsiktiga 
arbete. 

Under våren pågick en förstudie gällande om Bemanningsenheten ska bli 
central. Förstudien visade att det finns stora vinster med det och efter 
sommaren fattades beslut om att Bemanningsenheten ska bli 
kommunövergripande med syfte att ha en väg in för timavlönade medarbetare 
i kommunen med mera. Enhetschefen för Bemanningsenheten är 
projektledare för införandet av den centrala Bemanningsenheten. 
Bemanningsledaren är tillförordnad enhetschef för Personalpoolen och 
schemaplanerarna under tiden som projektet pågår. Planerad start för den 
centrala Bemanningsenheten är från mars år 2023 då sektor Lärande och 
vissa delar av sektor Samhällsutveckling går med. 
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Socialt Stöd 

Under 2022 har verksamheten haft stort fokus på att forma det nya 
verksamhetsområdet Socialt Stöd. Hur vi ska jobba tillsammans och vilken 
gemensam riktning vi ska ha är viktiga frågor som haft stort fokus inom 
Socialt Stöd under året för att vi ska göra rätt satsningar och rätt 
prioriteringar. På flera sätt kan året ses som ett förberedande år inför stora 
och viktiga satsningar som kommer genomföras framöver. Strategiskt viktiga 
satsningar för att kunna erbjuda förebyggande, tidiga och nära insatser i 
kommunen. Satsningar som på sikt förhoppningsvis ska ha en positiv 
påverkan på kommunens kvalitet och effektivitet. 

Under hösten har IFO och socialpsykiatrin genomfört en gemensam 
utvecklingssatsning för att förflytta sig från verksamhetsanpassade insatser 
till mer individanpassade insatser. En satsning som redan på flera sätt gett 
positivt resultat. 

På uppdrag av lokala närsjukvårdsgruppen har handlingsplanen för psykisk 
hälsa reviderats med nya åtgärder och aktiviteter. Samverkansgruppens 
arbete har utvecklats positivt med flera gemensamma aktiviteter som bidrar 
till ökat samarbete för att ge brukare och patienter rätt stöd, vård och 
behandling. I arbetsgruppen ingår representanter från kommunens 
hemsjukvård, socialpsykiatri, äldreomsorg och individ och familjeomsorgen. 
Andra som deltar är öppenpsykiatrin, Capio vårdcentral, svenska kyrkan, 
NSPH (nationell samverkan för psykisk hälsa). 

Utbildade SIP-ledare (samordnad individuell plan) har bidragit till bättre 
kvalitet i SIP-mötet, dels för de professioner som behöver samarbeta och 
deltar i mötet men framförallt en bättre kvalitet för brukaren/klienten. 

Klubb Busa har startat upp under våren genom ett samarbete med föreningen 
Junis som också är huvudman för verksamheten. Klubb Busa är en 
gruppverksamhet som vänder sig till barn och unga som lever i familjer där 
det förekommer psykisk ohälsa, missbruk eller där föräldrar är separerade. 
Familjebehandlare, ungdomsstödjare och skolkurator håller i 
gruppverksamheten. Klubb Busa är from januari en permanent verksamhet 
och ingår som en del i IFO Barn och Unga. 

Projektet samverkan skola och socialtjänst utvecklas positivt och är från och 
med 2023 en permanent verksamhet SKIFO (samverkan skola och individ och 
familjeomsorg). Verksamhetens målsättning är att alla elever ska klara sin 
skolgång. 
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Vuxenbehandlarna har gått utbildning "Samtal om våld" som riktar sig till den 
som utför våldet. Fyra familjebehandlare har gått den teoretiska delen i FFT 
(funktionell familjeterapi). Metodhandledning och implementering av metoden 
fortsätter under 2023. 

Arbetsliv och försörjning är en sammanslagning av AME och ekonomiskt 
bistånd med syftet att skapa förutsättningar för personer att snabbare komma 
i egen försörjning. Ett viktigt arbete som startat är ett utvecklingsarbete vilket 
ska tillse att människor inte faller ur etableringen utan sysselsättning. 

Inom arbetsplatsförlagd daglig verksamhet har den nystartade arbetsgruppen, 
Ellös servicegrupp arbetat vidare för att hitta arbetsuppgifter som matchar 
deltagarnas behov. Verksamheten har utvecklats och i slutet av året fick 
gruppen ta emot Strandgårdens Nobelpris för sitt fina och uppskattade 
arbete. 

En ny överenskommelse med arbetsförmedlingen som träder i kraft 2023 
kommer vara ett viktigt verktyg för att i samverkan skapa goda förutsättningar 
för personer som står långt från arbetsmarknaden att närma sig jobb. 

För att anpassa till nya behov och ny lagstiftning införs ett nytt 
verksamhetssystem inom hela individ och familjeomsorgen. Det nya systemet 
ska även underlätta och effektivisera arbetet för handläggare och möjliggöra 
för brukare/klienter att vara delaktiga i sitt ärende. Införandet startade under 
hösten och ska vara fullt infört under våren 2023. 

Inom funktionsstöd har en stödbehovsmätning genomförts på samtliga LSS-
boenden. Resultatet visar på att verksamheten totalt sett har väl tilltagna 
resurser men att det finns en obalans mellan enheterna och att en 
omfördelning behövs. Rätt till heltid och små enheter försvårar en 
kostnadseffektiv bemanning. 
 
Under året har det varit en viss omsättning på gruppbostad LSS. Två äldre 
brukare har ansökt om och fått beviljat plats på äldreboende. En brukare har 
flyttat till Göteborg för att få ett större utbud av aktiviteter utifrån sitt intresse. 
En brukare har bytt boende utifrån sina specifika behov. Två nya personer 
flyttar in på gruppbostad under januari. Flera nya beslut om servicebostad 
innebär en utökning av antalet platser. 

1.4 Framtid 

Demografin 
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Sektor omsorg på Orust står inför många, både små och stora förändringar. 
Fram för allt så kommer vi påverkas av vår demografi med fler och fler äldre. 
Medborgare äldre än 80 år ökar med ungefär 100 personer per år fram till år 
2030. 

 
I åldersgruppen 80 år och äldre är andelen som bor i särskilt boende 13 
procent bland männen och 20 procent bland kvinnorna. 25 procent bland 
kvinnorna och 27 procent bland männen har hemtjänst. Kommunen har gjort 
beräkningarna av antalet hemtjänsttimmar utifrån den förväntade ökningen 
för de närmaste åren. Om statistiken följer mönstret finns det behov av att 
bygga ett nytt äldreboende inom några år och planering har påbörjats. Den 
demografiska utmaningen är dock svår att greppa, hur många friska år kan 
man få? Vilken samhällsplanering gör vi? Vilka förväntningar kommer finnas 
på välfärden? Vilka tekniska och digitala lösningar kan vi nyttja? 

Kompetensutmaningen 

Att hitta rätt kompetens är den största utmaningen som svensk 
arbetsmarknad står inför. Dagligen kommer rapporter om brist på personal 
inom olika verksamheter i både privat och offentlig sektor. Konsekvenserna av 
personalbrist är tuffa. Inte minst för välfärden. Utan personal stannar 
äldreomsorgen, hälso- och sjukvården och skolan. 

Precis som i de flesta kommuner i Sverige står även Orust kommun inför 
årliga behovsökningar av anställda inom vård och omsorg. Idag är vi 610 
medarbetare inom sektor omsorg. Vi har redan idag svårt att bemanna alla 
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tjänster och vi har många medarbetare som inom de närmaste åren går i 
pension. Det pågår ett stort arbete inom sektorn för att möta 
kompetensutmaningen, vi har också involverat andra delar av kommunen då 
det behövs många olika åtgärder och aktörer. 

Åldersstrukturen och pensionsavgångarna inom sektor omsorg såg per 31 
december ut att de över 60 år var 97 medarbetare. Samtidigt som vi har stora 
pensionsavgångar kommer behovet av medarbetare öka inom vård och 
omsorg på grund av ett ökat andel äldre. 

 
(Källa: Kolada, Framskrivning, förväntad försörjningskvot, 20-66 år, om 10 år, 
Fyrbodal) 

 

Yrkesgrupperna som sjuksköterskor, socionomer, socialpedagoger, 
arbetsterapeuter och fysioterapeuter har vi också stora bekymmer att 
rekrytera. Det kan i perioder vara tjänster som inte kan bemannas vilket 
innebär att vi får hyra in konsulter (även de är svåra att få tag på). 
Kostnadsdrivande och ineffektivt men som en nödlösning. 

Såväl arbetsmarknad som välfärdstjänster kommer att påverkas på en rad 
olika sätt liksom kraven på utbildningssektorns förmåga att utbilda rätt 
kompetenser för morgondagens arbetsmarknad. År 2023 är sista året för 
stadsbidraget Äldreomsorgslyftet vilket varit en helt fantastisk modell som vi 
nu måste hitta andra lösningar på kompetensutmaningen om vi ska bibehålla 
vår höga andel utbildade undersköterskor i våra verksamheter. 

Ett hållbart ledarskap 

Chefer ska genom gott ledarskap leda verksamhetens och medarbetarnas 
arbete mot uppsatta mål. Cheferna ska också väldigt ofta vara 
organisationens företrädare gentemot andra aktörer, brukare och anhöriga. 
För att klara uppdraget som chef krävs att arbetsgivaren ger chefen ett 
uppdrag som är tydligt och möjligt att utföra med tilldelade resurser. Således 
måste uppdragets krav kunna balanseras mot befogenheter och 
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förutsättningar. Chefers möjligheter att genom ett gott ledarskap utföra sitt 
uppdrag får ofta direkt påverkan på verksamhetens arbetsmiljö och ekonomi. 
Hållbara chefsuppdrag är en viktig förutsättning för organisationens 
framgång. På Orust så har några tjänster som stöd till enhetschefer 
finansierats av statsbidrag och behöver så göras i framtiden om ledarskapet 
ska vara hållbart. 

Under 2023 kommer en del fokus ligga på tillitsbaserat ledarskap och 
utveckling av ledarskapet och chefers förutsättningar. Sambandet mellan hög 
tillit och välfärdsindikatorer som god hälsa, låg kriminalitet, hög grad av 
trygghet och uppskattad lycka är också väl dokumenterad i forskningen. 
Sammantaget verkar graden av tillit och förtroende bli än mer avgörande 
under kommande år. Den blir mer villkorad, men blir förmodligen också den 
tillgång som mer än andra hjälper eller stjälper organisationers och 
samhällens framgång. 

Förebyggande, tidiga och nära insatser i kommunen 

Sektor omsorg har under några år utvecklat en rad olika verksamheter för att 
ha förebyggande, tidiga och nära insatser i kommunen. Vilket är något vi 
behöver utöka och fortsätta med både ur ett individ- etiskt och 
kvalitetsperspektiv. 

Förebyggande och tidiga insatser till barn, unga och vuxna kan minska risken 
för att problem uppstår eller att problem förvärras. Vi behöver öka 
allmänhetens kunskap om socialtjänstens uppdrag, dels för att det är viktigt 
att personer med behov av stöd eller hjälp vågar ta kontakt med 
socialtjänsten och att vi är tillgängliga. 

Samarbetet med andra aktörer behöver öka så att alla ser varje medborgares 
behov av stöd och hjälp i sin hemkommun. Det ökar vår förmåga att arbeta för 
och med den enskilde. 

För att kunna arbeta med tidiga och nära insatser behövs bostäder till 
personer som inte kan få bostäder via vanliga bostadsmarknaden. Utifrån 
socialtjänstlagen har kommunen skyldighet att tillhandahålla bostäder till 
särskilda grupper och har det yttersta ansvaret för att personer som bor i 
kommunen får den hjälp och det stöd som de behöver. Vi har behovet av 
bostäder för personer som blivit av med sin bostad eller riskerar att bli 
hemlösa. För att möta behovet används placering på härbärgen, sociala 
kontrakt och i undantagsfall akuta boendelösningar, till exempel vandrarhem 
eller hotellrum. Detta för att personer som blivit vräkta från sin bostad inte 



Verksamhetsberättelse 2022 
 

 

ska bli stå utan tak över huvudet. 
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God och nära vård 

God och nära vård kan beskrivas som ett övergripande mål för den 
omställning som sker inom hälso- och sjukvården. Omställningen syftar till att 
vården i högre grad organiseras och bedrivs med utgångspunkt från 
patientens behov och förutsättningar i hemmet. 

Nära vård innebär att vården ska uppfattas som lättillgänglig. Vården kan vara 
nära geografiskt, men kan också ges digitalt på distans, exempelvis via dator 
eller telefon. Digitalisering skapar möjligheter för primärvården att utveckla 
tjänster som skapar högre tillgänglighet för patienter, möjliggör monitorering 
på distans och tillsyn i hemmet, effektivisering av arbetssätt och processer 
samt informationsdelning mellan vårdgivare. 

För att patienterna ska uppfatta vården som nära behöver samarbetet 
utvecklas mellan olika delar av hälso- och sjukvården i regionerna, den 
kommunala primärvården och socialtjänsten. De personer som har störst 
behov av hälso- och sjukvård har ofta behov av insatser från flera vårdnivåer 
och socialtjänsten samtidigt. Personerna kan också vara beroende av att 
samverkan fungerar väl mellan kommuner och regioner. 

I arbetet med nära vård ligger Orust kommun i framkant inom Fyrbodal. Vi har 
ett projekt tillsammans med våra vårdgrannar, vårdcentralen, öppenpsykiatrin 
och folktandvården där vi har stöd av Fyrbodals kommunalförbund och 
Vårdsamverkan Fyrbodal. Detta arbete kommer fortgå under flera år för att 
säkerställa en god och nära vård på Orust. 

Teknisk och digital verksamhetsutveckling 

När nya tekniker utvecklas och börjar samverka ökar tempot i omvandlingen 
och det sker just nu omvälvande förändringar i samhället. Ny teknik bidrar 
inte bara till ett ökat välstånd utan förändrar också vårt sätt att leva och hur vi 
uppfattar vår omvärld, vilket tydliggörs av den ökade användningen av digitala 
tjänster. Stora förhoppningar ställs på att teknik i olika former ska bidra till 
lösningar för att hantera samhällsutmaningar som exempelvis en åldrande 
befolkning och klimatkris. Samtidigt kan ny teknik missbrukas och medföra 
nya risker och problem. Frågor om ansvarsfull teknikutveckling, säkerhet och 
etik blir allt viktigare. 

Nya lagstiftningar och krav i en föränderlig värld 

Inom socialtjänstens område kommer det ständigt nya ändringar i lagen samt 
krav på förbättringar och nya insatsområden. Detta ofta utan att det förs ut 



Verksamhetsberättelse 2022 
 

 

nya medel att finansiera det med. På grund av en bred och otydlig 
socialtjänstlag hävdar staten ofta att ”detta borde kommunerna redan göra” 
trots att det i lagen snarare står att kommunerna ”bör” göra något än att de 
”ska” göra något. Det senaste exemplet är att staten vill att kommunerna ska 
erbjuda våldsutsatta personer skyddade boenden, men bara står för en 
tiondel av den beräknade merkostnaden. 

Inom några år kommer som det nu är tänkt, en ny socialtjänstlag och en 
äldreomsorgslag. De ledande orden är en hållbar socialtjänst som är 
kunskapsbaserad, förebyggande, jämställt och tillgängligt med brukaren i 
fokus. Vi kommer behöva arbeta med den omställning som det kan tänkas bli 
även om vi ser att vi har påbörjat mycket av det. 

Stärkt rätt till personlig assistans, denna förändring i lagen gällande personlig 
assistans träder i kraft den 1 januari 2023. I och med lagändringen sker 
förändringar i de grundläggande behoven. Det innebär att en person som inte 
tidigare haft rätt till personlig assistans men som har en psykisk 
funktionsnedsättning eller ett medicinskt tillstånd som innebär stor risk för 
hälsa kan komma att få rätt till personlig assistans. Även fler personer som är 
under 18 år kan i och med lagändringen få rätt till personlig assistans, då det 
avdrag som idag görs för föräldraansvaret blir lägre. Även om det är svårt att 
säga hur detta kommer påverka Orust kommun så finns en utökning i budget 
2023 med 2,0 mnkr för ett utökat behov av personlig assistans. 
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Våld i nära relationer, lagförslaget innebär ett stärkt barnperspektiv där barn 
som vistas med sina föräldrar på skyddat boende i framtiden bland annat ska 
ha egna placeringsbeslut. Detta kan innebära ökad administration och 
handläggning i barnärenden vilket då ökar arbetsbelastningen på 
socialsekreterare. Lagförslaget innebär även ökade kvalitetskrav på de som 
bedriver skyddat boende där bemanningen behöver. För externa aktörer som 
driver skyddat boende kommer också kraven att öka vilket därför kan medföra 
ökade kostnader när kommunen behöver göra externa placeringar. Lagen är 
tänkt att träda i kraft 1 juli 2023. 

 

"Det enda som är konstant är förändring” 
 -grekiska filosofen Herakleitos 

 

2 Måluppfyllelse och analys 

2.1 Attraktiv kommun 

2.1.1 Ett gott bemötande och god tillgänglighet 

 

 
Uppfyll
t 

Uppfattningen är att medarbetare inom äldreomsorgen har ett 
gott bemötande i sitt möte med brukarna, vilket vi kan se i 
indikatorn där vi når målvärdet. Cheferna inom äldreomsorgen har 
tillsammans reflekterat över vilka aktiviteter som är en god hjälp i 
arbetet att öka resultatet. Det är främst inom särskilt boende vi 
kan se att resultat förbättrats, medan det inom hemtjänst ligger 
kvar på samma nivå. 

Äldreomsorgen har arbetat mycket med att stärka chefens 
ledarskap och vilka åtgärder som kan vidtas när medarbetare visar 
brister i sitt bemötande. Även i ledningsgruppen har de reflekterat 
över hur de kan visa respekt för andra professioner, anhöriga och 
brukare. Arbete med att tydliggöra förväntningar och vara tydlig i 
vår kommunikation samt transparent har troligtvis bidragit till ett 
bättre resultat. 

Tidigare brukarundersökning inom funktionsstöd visar att de 
flesta som bor på gruppbostad trivs hemma men det finns tydliga 
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och viktiga förbättringsområden som upplevd trygghet och att 
själv få bestämma om det som är viktigt. Dialog har förts på 
enheterna om hur man ska arbeta med resultatet tillsammans 
med brukarna för att utveckla och förbättra verksamhet och 
kvalitet. Av resultatet 2022 ser vi att det finns områden där vi kan 
bli bättre, och för att kunna använda resultatet i 
brukarundersökningen för att förbättra och utveckla verksamheten 
har stödpedagognätverket arbetat fram en modell för arbetet där 
brukare är delaktiga. 

Sektor omsorg har också ett par verksamheter där det inte 
genomförs någon nationell brukarundersökning. Här har det ändå 
genomförts en egen undersökning, för att ha underlag till 
kommande utveckling. Resultatet visar att brukare/patienter är 
nöjda med bemötandet. 

Gällande tillgänglighet så besvaras frågor, synpunkter och 
klagomål skyndsamt inom sektor omsorg. Detta är en väl 
fungerande rutin sedan länge. Många saker hanteras i vardagen 
och det har därför tidigare varit svårt att följa upp detta, men nu 
är enhetscheferna bättre på att komma ihåg att dokumentera och 
diarieföra det vilket ger oss ett bra underlag för vidare utveckling 
av verksamheten. Telefonin är svår att förbättra då de ofta är på 
möten, står i samtal med medarbetare eller brukare/anhöriga, 
men utifrån en granskning av våra klagomål, upplevs ändå 
tillgängligheten god.  På IFO är tillgängligheten hög då 
mottagningstelefonen alltid är öppen, även om enskilda 
handläggare har telefontid. Ute på våra enheter kan det vara 
svårare då medarbetare ofta är upptagna med andra uppdrag med 
brukaren. 

Medarbetare i hemtjänsten har fått individtelefoner under året, 
vilket också leder till en tydlighet och ökad tillgänglighet, då 
brukarna vet vem de ska kontakta och när. 

Genom att på olika sätt nå ut med information om våra 
verksamheter ökar vi också tillgängligheten, ett utvecklingsarbete 
som pågår. 
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Status Uppdrag Kommentar 

 Avslutad Implementera 
sektorövergripande planen 

Den övergripande planen är ett vägledande 
dokument och en grund i allt 
utvecklingsarbete som sker inom sektorn. 
Implementeringen har kommit olika långt i 
våra verksamheter. Utifrån den övergripande 
planen har det skapats en äldreomsorgsplan 
och en verksamhetsplan för vård och 
omsorg. Enheterna arbetar vidare på olika 
sätt för att implementera planerna. 

Nya chefer får respektive verksamhets 
nedbrutna plan i introduktionen och 
ledningsgrupper arbetar fram särskilda 
uppdrag och aktiviteter som ska bidra till 
mer förebyggande, tidiga och 
individbaserade insatser. 

 

  Indikator 
Målvärd
e 

Utfall 
T3 
2022 

Kommentar 

 Gott bemötande i 
brukar- och 
kundenkäter, sektor 
omsorg. 

90 95 Sektor omsorg redovisar ett utfall på 95 
% för äldreomsorgen 2022 vilket innebär 
att målvärdet nås. Brukarundersökning 
visar att äldreomsorgen redovisar ett bra 
resultat gällande gott bemötande och når 
målvärdet med marginal. Enheterna har 
aktivt arbetat med värdegrunden där 
bemötande är en del, de har diskuterat 
och reflekterat i grupp för ett gemensamt 
arbete med ett gott bemötande. De har 
också arbetat med tydlig information och 
transparens vilket ses påverka resultatet 
positivt. 

Även i sektorns egna enkäter nås 
målvärdet med marginal. Egna enkäter 
har skapats där det inte finns några 
nationella brukarundersökningar, som till 
exempel inom hälso- och 
sjukvårdsenheterna. 

Inom socialt stöd pågår ett arbete för att 
öka antal deltagare, då resultat inte 
kunnat redovisas utifrån lågt antal svar. 
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  Indikator 
Målvärd
e 

Utfall 
T3 
2022 

Kommentar 

 Antal e-
blanketter/e-
tjänster gällande 
sektorns tjänster 

- 3 Under året har tre nya e-tjänster skapats 
och publicerats. E-tjänst för hemtjänst 
vid tillfällig vistelse publicerades innan 
sommaren och användes av de flesta 
kommuner vid beställning. Flödet har 
fungerat mycket bra. I samband med 
genomgång av sektor omsorgs 
information på hemsidan identifierades 
två blanketter som därför prioriterades 
att omvandla till e-tjänster; ansökan om 
insatser enligt SoL och ansökan om 
insatser enligt LSS. Dessa var klara för 
publicering innan årets slut och finns 
tillgängliga på kommunens nya hemsida. 

 

 Tillgänglighet 
telefon/mail 

- 70 I samband med arbetet inför 
kontaktcenter, har verksamheterna 
funderat över tillgängligheten i flera olika 
forum. Varje ledningsgrupp har arbetat 
för att öka tillgängligheten. I den statistik 
som funnits tillgänglig har 
verksamheterna tittat på utfall för 
besvarade+hänvisade samtal. 
Medelvärde för de enheter som 
rapporterat utfall är 71 % av samtalen är 
bevarade eller hänvisade. Detta kan 
förbättras. 

För äldreomsorgens chefer har utfallet 
försämrats något mellan de båda 
mätningarna, men det pågår ett aktivt 
arbete med hur telefonen kan hänvisas, 
kopplas till kollega eller andra åtgärder 
som kan förbättra tillgängligheten. 

Gemensamt för hela sektor omsorg är att 
obesvarade samtal ska minska. Det finns 
tillfällen då det är svårt att svara, men 
alla enhetschefer har som rutin att ringa 
upp vid missade samtal. 
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2.1.2 En trygg och omtyckt kommun att bo, leva, besöka och verka i 

 
Uppfyll
t 

I vår indikator gällande nöjdhet når vi inte riktigt målvärdet inom 
äldreomsorgen, men tittar vi på andra mätvärden kan vi se att 
brukare inom äldreomsorgen känner sig trygga och att de inte 
besväras av ensamhet, vilket är viktiga värden för sektorn. Gällande 
ensamhet ligger vi bland de 25 procent bästa i Sverige. Utifrån 
detta är ändå bedömningen att vi når målvärdet. Vi har inom 
äldreomsorgen arbetat på flera olika delar för att våra brukare ska 
få en trygg omsorg med god kvalitet. Detta genom arbetet med 
äldreomsorgens nationella värdegrund, fast omsorgskontakt, SAMO 
och struktur24 samt även samarbetet med anhörigkonsulent. Vår 
väntetid från ansökan till erbjuden plats i särskilt boende har 
minskat avsevärt under åren, vilket höll i sig under 2022. Två av 
våra äldreboenden övergått till intraprenadform, vilket innebär att 3 
av 5 äldreboenden nu drivs i intraprenadform. Inom hemtjänsten 
arbetar de ständigt med att hålla nere antalet personal hos brukare 
för att ge en så trygg omvårdnad som möjligt, vilket i dagsläget är 
ett svårt uppdrag utifrån bemanningsläget. 

Fokus för Socialt stöd under 2022 har varit att ta ut riktningen för 
det gemensamma arbetet framåt och tillsammans med 
verksamhetens medarbetare har en gemensam målbild arbetats 
fram: "Tillsammans skapar vi framtidens socialtjänst - det gör vi 
genom medborgarfokus, tillit, förtroende och samverkan".  Som en 
del av detta har ett viktigt utvecklingsarbete startat så sektorn kan 
erbjuda mer individanpassade insatser och mindre regel- och 
verksamhetsstyrda. 

Under året har nya arbetssätt och metoder förberetts för att lyssna 
mer på medborgare och bli bättre på att fråga hur klienter upplever 
mötet med oss och ta reda på om våra insatser ger önskad effekt. 
Detta kommer ha stort fokus under 2023 inom hela Socialt Stöd. 
Det har genomförts ett antal kompetenshöjande insatser inom olika 
områden för att säkra och förbättra verksamhetens kvalitet, som 
bidrar till att vi kan möta medborgares behov professionellt, 
rättssäkert, tryggt och med god kvalitet. En tydlig organisation för 
SIP-arbete med utbildade SIP-ledare har också skapats, vilket 
bidrar till bättre samordning och samverkan kring klient/brukare 
och även bättre kvalitet i själva SIP-mötet. 
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Orust kommun är en av tre pilotkommuner inom Fyrbodal och 
samordningsförbundet Väst där enheten "Arbetsliv och försörjning" 
kommer arbeta med BIP-metoden. Metoden bygger på att tilltro till 
individens förmåga till arbete och att individens progression mot 
arbete följs upp kontinuerligt. 

Flera viktiga samverkansarbeten pågår som bidrar till en utveckling 
mot mer tidiga och förebyggande insatser men också att individer 
med komplexa behov ska få rätt stöd. Det handlar om samverkan 
med aktörer utanför sektor omsorg, men mycket fokus ligger också 
på att utveckla och förbättra den interna samverkan. 
Samverkansprojekt mellan lärande och omsorg för att minska 
skolfrånvaron är ett exempel. Klubb Busa, en gruppverksamhet för 
barn till föräldrar med psykisk ohälsa eller missbruk där föreningen 
Junis är huvudman är ett annat exempel. 

Indikator gällande vunna överklaganden visar på att vi har en hög 
rättssäkerhet, då vi hittills vunnit samtliga överklaganden, utom 
Familjeenheten som redovisar ett resultat på 99 %. Beslut enligt 
socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) ska i princip verkställas omedelbart. 
Kommunen är skyldig att rapportera till IVO om en beviljad insats 
inte har verkställts inom tre månader. Vi har under året fått 
rapportera in ett flertal beslut som inte kunnat verkställas. 
Förhoppningen är att våra nya satsningar som till exempel 
korttidsvistelse LSS som startar upp under 2023 ska bidra till att 
denna rapportering minskar. 

I samband med införande av e-arkiv inom sektor omsorg, har ett 
stort arbete påbörjats i närarkivet, där vi säkerställt att de akter 
som redan är gallrade i vårt verksamhetssystem även är gallrade i 
fysiska arkivet. Samtidigt har vi gjort handläggare uppmärksamma 
på dokumenthanteringsplanen och hur den bör tolkas, för att 
minska hantering av papper och därmed ha bättre koll på våra 
handlingar. 

 

Status Uppdrag Kommentar 

 Avslutad i) Förbättra 
företagsklimatet genom 

Arbetsmarknadsenheten har ett upparbetat 
arbetssätt för ett samarbete mellan 
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Status Uppdrag Kommentar 

samverkan mellan kommun 
och näringsliv. 

arbetscoach och arbetsplatser som tar emot 
deltagare för arbetsplatsförlagd daglig 
verksamhet. Liknande arbetssätt finns 
mellan arbetskonsulent på AME och 
praktikplatser inom näringslivet. Olika 
satsningar pågår för att utveckla samverkan 
med både kommunala och andra externa 
arbetsplatser som ska bidra till att fler 
personer kan få sysselsättning och arbete. 

 Avslutad Lokaliseringsutredning av 
ny brandstation i syfte att 
säkra en trygg framtida 
Räddningstjänst samt 
utreda 
effektiviseringsvinster i en 
samordning med hemtjänst 
samt andra funktioner. 
(Sektor samhällsutveckling 
och sektor omsorg) 

Avslutad för sektor omsorg i 
årsredovisningen 2021. 

 Avslutad o) Öka samverkan mellan 
sektor lärande och omsorg, 
för att tidigt jobba 
förebyggande och undvika 
att barn och ungdomar 
hamnar i utanförskap. 

Samordnaren har tillsammans med den 
arbetsgrupp som finns (med personal från 
både sektor omsorg och lärande) skapat en 
gemensam ansökan med samtyckesblankett. 
I rutiner och informationsmaterial 
presenteras det tydligt hur varje sektor ska 
gå tillväga för att ett barn/ungdom ska 
kunna göra en ansökan. 

Arbetsgruppen har ett inplanerade 
veckomöten där de lyfter nya ärenden och 
diskuterar gemensamma frågor. Utvärdering 
kommer göras i mitten av juni. 

Två stycken gemensamma föreläsningar 
(Förebyggande arbete för elevers närvaro 
och Kunskapsläge problematisk 
skolfrånvaro) har genomförts med syfte att 
nå fram till en fungerande samverkan mellan 
lärande och omsorg. Detta var i första hand 
för personalen, rektorer, EHT, handläggare, 
behandlare.                                       Efter 
föreläsningarna ingick även diskussion i 
blandade grupper. 

Arbetsgruppen har och fortsätter att arbeta 
fram rutiner som är nödvändiga för att skapa 
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Status Uppdrag Kommentar 

en god samverkan, till exempel har sektor 
omsorgs mottagningsgrupp startat upp sina 
besök på skolorna för att informera om hur 
en orosanmälan och en ansökan görs och 
hanteras. Målet är att detta ska ske en 
gång/termin på våra fyra skolor. 
Mottagningsgruppen erbjuder personal från 
sektor lärande att ringa i konsultativa 
ärenden. 

Idag har projektet 10 ärende som är 
pågående både från mellanstadiet och 
högstadiet från tre av våra skolor. 
Samordnare är i dagsläget på alla fyra 
skolorna (och på kontoret i Kommunhuset på 
bestämda dagar), med syftet att 
implementera att funktionen finns. 

Uppdraget avslutades i årsredovisningen 
2021. 

 Avslutad p) Från 2022 delta i en 
gruppverksamhet där 
Svenska kyrkan på Orust är 
huvudman som syftar till att 
främja barn och ungas 
psykiska hälsa, framförallt 
för de barn som lever i 
familjer där det förekommer 
psykisk ohälsa, missbruk 
och eller våld. 

Klubb BUSA är en stödverksamhet för barn 
och unga som lever i en miljö där det finns 
missbruk, våld, krångel och trassel i familjen. 

Då Svenska Kyrkan drog sig ur samarbete 
med Klubb Busa, har ett samarbete 
utvecklats med föreningen Junis som nu är 
huvudman för verksamheten. 
Familjebehandlare tillsammans med 
skolkurator arbetar med gruppverksamheten. 
Under våren har lokaler iordningsställts och 
andra förberedelser genomförts. Bland annat 
information och besök på kommunens 
skolor. Gruppverksamheten startar efter 
sommaren. 

 Avslutad Hemmaplanslösningar Arbetet med hemmaplanslösningar pågår 
inom samtliga verksamheter. Inom 
äldreomsorgen finns nu en ombyggd 
avdelning med inriktning psykiatri på 
äldreboendet Fyrklövern. De har tagit emot 
flera brukare som tidigare varit placerade på 
köpt plats utanför kommunen. Arbetet med 
SIP har förbättrats inom alla verksamheter, 
och inom individ- och familjeomsorgen förs 
en kontinuerlig dialog inom arbetsgrupperna 
för att se när och om det är möjligt att 
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Status Uppdrag Kommentar 

tillgodose brukares behov genom våra egna 
insatser istället för köpt placering. 

Tillfälligt stödboende på Herrgården startade 
i februari och bygglov för korttidsboende LSS 
har beviljats. Planen var att 
socialpsykiatriboende Ågården skulle stå 
klart i slutet av 2022 men då entreprenör 
gick i konkurs försenades detta arbete. En 
förstudie påbörjades om tre modulboende 
för akut bostadslösa, men togs tillbaka för 
ytterligare kartläggning av behov. 
Rekrytering av familjehem och jourhem i 
egen regi är andra framgångsrika 
hemmaplanslösningar. 

Det sker ett nära samarbete och samverkan 
inom organisationen, mellan handläggare 
och utförare för att möjliggöra 
hemmaplanslösningar. 
Även det förebyggande arbetet inom IFO 
Barn och unga utvecklas i en positiv riktning 
och fler biståndslösa stödinsatser utförs och 
fler ansöker om stöd. Personal från 
socialtjänsten, polisen och skolan har haft 
gemensamma möten med elever på skolan. 

Sektor omsorg har stort fokus på samverkan. 
Det börjar sätta sig ute i verksamheterna att 
alla måste hjälpas åt och att alla ärenden är 
våra tillsammans vilket innebär att alla får 
göra sin del av arbetet. 

 

  Indikator 
Målvärd
e 

Utfall 
T3 
2022 

Kommentar 

 Helhetsbedömning 
kring nöjdheten med 
service/ 
verksamheten i 
brukar- och 
kundenkät, sektor 
omsorg 

90 85 Gällande helhetsbedömning i 
äldreomsorgens brukarundersökning, 
redovisas ett resultat på 85 %, vilket är 
en försämring mot föregående 
undersökning och målvärdet nås inte. 
Inom hemtjänst ser vi att vi ligger lite 
sämre till på frågan "Brukar personalen 
ta hänsyn till dina åsikter och önskemål 
om hur hjälpen ska utföras", vilket visar 
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  Indikator 
Målvärd
e 

Utfall 
T3 
2022 

Kommentar 

att vi behöver bli bättre på 
kommunikationen gällande insatserna. 
Inom särskilt boende har vi lågt resultat 
på "Hur nöjd eller missnöjd är du med de 
aktiviteter som erbjuds på ditt boende" 
vilket kan bero på att vi har många 
hyresgäster som är svårt sjuka och inte 
orkar delta på aktiviteterna, men kan 
också bero på att vi inte erbjuder de 
aktiviteter som efterfrågas. 

Vi redovisar också ett lågt resultat på mat 
och måltidsmiljö, jämfört med övriga 
kommuner. Endast 56 % anser att 
måltiderna är en trevlig stund på dagen 
och 62% anser att maten brukar smaka 
bra. 

I våra egna enkäter ser vi att vi behöver 
arbeta mer med tillgänglighet, vilket 
påverkar brukarens nöjdhet. Inom socialt 
stöd var det för få svarande på enkäterna 
för att få ett resultat på enhetsnivå men 
på kommunnivå ser vi vissa områden som 
vi tycks kunna förbättra, jämfört med 
övriga kommuner. 

 Vunna 
överklaganden % 

90 99 Under 2022 har IFO barn och unga fått 
ett avslag gällande LVU-vård. I övrigt är 
alla överklaganden vunna. 

 Antal ej verkställda 
beslut 

- 17 Sektor omsorg har under 2022 haft flera 
beslut som inte gått att verkställda inom 
tre månader. Det är främst inom LSS 
dessa beslut inte gått att verkställda. 

Inom LSS finns det svårigheter att hitta 
personal som är passande för uppdrag 
som kontaktperson/ledsagare, vilket gör 
att beslut inte kunnat verkställas. Samma 
skäl anges för beslut om ledsagarservice 
och avlösarservice. Vi har också några 
beslut om korttidsvistelse som 
rapporterats in, vilket är något vi i 
dagsläget köper extern plats för om det 
matchar den enskildes behov 
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  Indikator 
Målvärd
e 

Utfall 
T3 
2022 

Kommentar 

  

 Brukarbedömning 
hemtjänst 
äldreomsorg -
 trygghet, andel (%) 

- 87 Brukarbedömning gällande trygghet i 
hemtjänst har ökat 2022 jämfört med 
2021. 

2.1.3 Synliggöra och stärka Orust identitet och goda värden 

 
Uppfyll
t 

Sektor omsorg har under året vid flera tillfällen uppmärksammats 
externt, vilket i hög grad bidragit till att synliggöra och stärka Orust 
identitet och goda värden. Deltagandet på KOMMEK i augusti gav 
oss möjlighet att visa effekten av det förändringsarbete som skett i 
sektorn de senaste åren. 

En kommunikationsplan för sektor omsorg planerades för att 
ytterligare skapa en tydlig struktur över vår kommunikation ut till 
kommuninvånarna, men fick pausas då ett stort arbete med 
kommunens intranät och hemsida pågått under 2022. Ett viktigt 
syfte med kommunikationsplanen är att förändra attityder och 
minska stigmatisering men också att och marknadsföra och 
synliggöra yrken och verksamheter. 

Samtliga verksamheter är aktiva när det gäller sociala medier och 
är positiva till att dela med sig av information om och från sin 
arbetsplats. Enhetschefer i sektor omsorg är inbjudna till andra 
kommuner för att föreläsa om samordnande undersköterska, vilket 
bidrar till att synliggöra och stärka Orust identitet och goda värden, 
likaså nominering till utmärkelsen "Gott ledarskap inom demens". 

Enheterna inom sektor omsorg har under året arbetat med bästa 
mottagande enhet, vilket innebär att främja värdskapet och 
underlätta för nya kollegor. De ska bli väl mottagna och känna 
trygghet, få kunskap om vad som ingår i uppdraget och vilka 
förväntningar som finns när de kommer som nya medarbetare. 
Introduktionerna ska bli heltäckande och det är planerat och 
strukturerat när nya kollegor kommer till arbetsplatsen. En tävling 
genomfördes under första delen av året där tre enheter inom 
sektorn uppmärksammades som "bästa mottagande enhet". Ny 
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enkät skickas ut till hösten. 

Sektor omsorg har under året också påbörjat resan med ett 
språkutvecklande arbetssätt. Utsedda medarbetare och chefer 
utbildas som språkombud och tillsammans kan de sedan arbeta 
fram en plan för hur ett språkutvecklande arbetssätt kan 
implementeras i sina verksamheter. Med ett språkutvecklande 
arbetssätt ser man vinster i form av till exempel en förbättrad 
arbetsmiljö, bättre dokumentation och tydligare kommunikation, 
öppnare klimat och ökad kvalité och säkerhet på arbetsplatserna. 

  

 

Status Uppdrag Kommentar 

 Ej 
påbörjad 

Kommunikationsplan för 
sektor omsorg 

En kommunikationsplan för sektor omsorg 
planerades, men arbetet fick läggas på paus 
då ett stort arbete med kommunens intranät 
och hemsida pågått under 2022. 

 Pågår Bästa mottagande enhet Bästa mottagande enhet innebär att främja 
värdskapet och underlätta för nya kollegor. 
De ska bli väl mottagna och känna trygghet, 
få kunskap om vad som ingår i uppdraget 
och vilka förväntningar som finns när de 
kommer som nya medarbetare. 
Introduktionerna ska bli heltäckande och det 
är planerat och strukturerat när nya kollegor 
kommer till arbetsplatsen. 

Arbetet med bästa mottagande enhet har 
satt introduktion och bemötande av nya 
kollegor i fokus. Enheterna har till stor del 
sett över sitt introduktionsmaterial, 
planeringsverktyg och tillsammans 
reflekterat över hur de tar emot och förhåller 
sig till vikarierna. 

En tävling genomfördes två gånger under 
2022, där enheter inom sektorn 
uppmärksammades som "bästa mottagande 
enhet". 

 Pågår Språkutvecklande 
arbetssätt 

Medarbetare och chefer inom sektorn har 
under året utbildats som språkombud. 
Tillsammans har de sedan arbetat fram en 
plan för hur ett språkutvecklande arbetssätt 
kan implementeras i verksamheterna. Med 
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Status Uppdrag Kommentar 

ett språkutvecklande arbetssätt ser man 
vinster i form av till exempel en förbättrad 
arbetsmiljö, bättre dokumentation och 
tydligare kommunikation, öppnare klimat och 
ökad kvalité och säkerhet på 
arbetsplatserna. Språkombuden kommer få 
ett eget nätverk tillsammans med varandra 
för att utbyta erfarenheter och ta hjälp av 
varandra. Till sin storlek så har Orust 
kommun de som har bland de flesta 
utbildade språkombuden sett till antal 
anställda i äldreomsorgen inom 
Fyrbodalsområdet. 

 

  Indikator 
Målvärd
e 

Utfall 
T3 
2022 

Kommentar 

 Minst ett 
inlägg/vecka på 
intranät, orust.se 
eller sociala medier 

-  Ja Verksamheterna inom sektor omsorg har 
varit aktiva och kreativa i sina 
inläggsförslag, för att marknadsföra 
sektorn på sociala medier. För sektor 
omsorg är det särskilt viktigt att vi har 
möjlighet att visa och informera om våra 
olika verksamheter, för att locka 
eventuella blivande medarbetare. 

 Extern 
uppmärksamhet, 
sektor omsorg 

2 5 Äldreomsorgen syntes under första 
tertialet i flera artiklar i tidningen i 
samband med Glädjeresan. En av 
enhetscheferna var nominerad till 
utmärkelsen Gott ledarskap inom 
demensvård och två an enhetscheferna 
föreläser för andra kommuner om arbetet 
med samordningsansvarig 
undersköterska. 

I augusti var sektorchef och en 
enhetschef inom äldreomsorgen på 
KOMMEK och berättade om arbetet med 
att bibehålla en god kvalitet i 
verksamheterna tillsammans med 
minskade kostnader. 

Vårt boendestöd har varit med i 
Fyrbodals personliga ombuds podd "PO-
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  Indikator 
Målvärd
e 

Utfall 
T3 
2022 

Kommentar 

podden". På Youtube finns också 
OrustPodden, som produceras av 
Mediagruppen-Daglig verksamhet. 

Flera av våra professioner i sektor 
omsorg var med och representerade 
Orust kommun på ett mycket bra sätt på 
jobbmässan i Uddevalla under våren och 
under hösten har vi deltagit i filmer om 
språkombud och vård- och 
omsorgsprogrammet som fått spridning. 
Inom fyrbodals nätverk har medarbetare 
inom sektorn varit inbjudna för att 
föreläsa. 

2.2 Hållbarhet och hushållning 

2.2.1 Minskad klimatpåverkan 

 
Uppfyll
t 

Inom äldreomsorgen finns nu en hög andel fossilfria fordon, och 
flera elcyklar, vilket bidrar till en minskad klimatpåverkan. 
Planeringen ses över med jämna mellanrum för att minska 
körsträckorna så långt det är möjligt. Utöver fordonen är det 
matsvinn som haft stort fokus. Det sker ett kontinuerligt arbete från 
medarbetarnas sida att minska matsvinnet, de är medvetna och 
försöker påverka där de kan. Hyresgästerna har deltagit på 
kostombudsmöten för att vara delaktiga och kunna påverka maten 
och måltidssituationen. Flera enheter lyfter möjligheten till att 
beställa portionsstorlek som en faktor som kan minska matsvinnet 
ytterligare. 

Utifrån de förutsättningar vi har att påverka, gör sektor omsorg 
bedömningen att vi nått målet gällande minskad klimatpåverkan. 
  

 

  Indikator 
Målvärd
e 

Utfall 
T3 
2022 

Kommentar 

 Minskat matsvinn - - Mätning genomfördes vecka 19, men 
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  Indikator 
Målvärd
e 

Utfall 
T3 
2022 

Kommentar 

inget mätvärde finns tillgängligt för andra 
halvåret. Det går dock att se att 
enheterna inte minskat matsvinnet. 
Förhoppningen var att kunna minska 
matsvinnet när det är möjligt att beställa 
portionsstorlekar, men vi har inget utfall 
som bekräftar detta. På korttidsenheten 
anges att matsvinnet inte är lika stort, 
enheten beställer mat utefter 
brukarantal. 

 Andel fossilfria 
fordon, 
laddhybrider, 
elcyklar etc inom 
sektor omsorg 

- 65 I sektor omsorg har vi en hög andel 
fossilfria fordon/laddhybrider. Utöver 
detta används elcyklar för att ytterligare 
minska klimatpåverkan. 

 Antal kg insamlat 
vid strandstädning 

- 21 584 Total vikt marint avfall 2022  

18 566 + 3 018 = 21 584 kg 

Detaljer 

18 566 kg Städat av AME inkl. ett litet 
bidrag från entreprenör och frivilliga 

8 250 kg har entreprenör lämnat i 
container på Tuvesvik 

5 232 kg (av 8 250 kg) kommer från 
Lysekil (fast vi betalar för avfallet). 

3 018 kg återstår som tillhör Orust. 

  

2.2.2 Hållbar ekonomisk hushållning som ger förutsättningar för 

framtida välfärd och tillväxt 

 
Uppfyll
t 

Sektor omsorg har under året arbetat vidare med de påbörjade 
digitala lösningarna som Lifecare Mobil Omsorg, digitala 
medicinskåp och signeringslistor, nyckelfria lås osv. De digitala 
lösningarna hjälper oss effektivisera verksamheterna, vilket är 
viktigt inför kommande rekryteringsproblematik. Undersköterskorna 
behöver kunna lägga tiden på kärnverksamheten och inte lägga tid 
på att hämta nycklar eller liknande. Alla enheter arbetar aktivt med 
att hitta vilka arbetsuppgifter vi gör som kan digitaliseras och alla 
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är öppna för nya digitala arbetssätt som kan ersätta/underlätta det 
vi gör idag eller effektivisera utförandet. 

Omställningsarbetet mot fler hemmaplanslösningar och bättre 
resursutnyttjande fortsätter framåt. Ombyggnationen av Ågården 
har försenats och beräknas nu vara inflyttningsklart i maj 2023. 
Herrgården används som ett tillfälligt stödboende för vuxna och 
kan erbjuda upp till 4 platser. 

Det pågår en förstudie för att kunna skapa så kallade 
lågtröskelboende för personer som saknar bostad och har ett 
pågående missbruk eller av andra anledningar inte kan bo i ordinärt 
bostadsbestånd hos t.ex. Orustbostäder. Förstudien ska utreda 
förutsättningar för tre avsides belägna modulboende. 

Korttidsboende i Mollösund beräknas vara klart våren 2023 vilket 
ger barn och ungdomar möjlighet att erbjudas korttidsvistelse i 
Orust kommun istället för placeringar i andra kommuner. 

Inom IFO Barn och Unga HVB placeringar succesivt minskat och 
det förebyggande arbetet utvecklas framgångsrikt. Enheten har 
idag en fungerande familjehemsvård där utveckling av rutiner och 
utbildning till familjehemmen alltjämt pågår. En stabilare 
arbetsgrupp med erfarenhet och kompetens från IFO barn och unga 
har bidragit till utvecklingen av hemmaplanslösningar. 

Alla enheter inom sektor omsorg går igenom ekonomiläget på APT 
vilket ökar medvetenheten om kostnader kopplade till 
verksamheten. En av våra intraprenader har haft möjlighet att sälja 
platser till annan kommun vilket bidragit till ett överskott för dem. 
De valde att investera i öns samtliga samordnande undersköterskor 
genom att finansiera en mindre ledarskapsutbildning. 
  

  

 

Status Uppdrag Kommentar 

 Pågår l) Effektivisera våra interna 
och externa processer 
genom att arbeta 
sammanhållet mot smarta 
digitala lösningar i samtliga 
verksamheter, start 2019 

Vi arbetar vidare med våra digitala lösningar 
för att effektivisera våra processer. Under 
året har vi till fortsatt arbetet med digitala 
lås i hemtjänst, digitala medicinskåp och 
digital signering och våra e-tjänster. Vi har 
haft flera projekt som pågått under en längre 
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Status Uppdrag Kommentar 

tid, som nu behöver avslutas innan vi kan gå 
vidare med fler digitala lösningar. 

 Digitala lås i hemtjänsten  

 Digital signering SignIt är igång 

 Byte av trygghetslarm – samtliga 
externa larm i hemtjänsten har bytts 
ut.  

 Samtliga äldreboenden har nu 
digitala medicinskåp. Montering på 
LSS-gruppbostäder är påbörjat.  

 Tre e-tjänster är skapade och 
publicerade 

 Byte från Procapita till Lifecare för 
IFO – Modulerna byts ut efter hand, 
beräknas vara klart under våren 
2023.  

  Individtelefoner är ute i 
hemtjänsten. Upplevelsen är att de 
problem som varit med inloggning 
och funktion, minskat avsevärt.  

 E-tjänstelegitimation är under 
utredning  

 

  Indikator 
Målvärd
e 

Utfall 
T3 
2022 

Kommentar 

 Slutförda 
digitaliseringsprojek
t 

- 10 Under året har vi avslutat 10 
digitaliseringsprojekt, inklusive e-
tjänster. 

 Kostnad individ- och 
familjeomsorg, 
kr/inv 

4 606 4 382 Statistiken har ett års eftersläpning och 
utfallet för 2022 avser 2021. Målet var att 
minska kostnaden per invånare för individ 
och familjeomsorgen jämfört med 
föregående års utfall. Det senaste utfallet 
innebär att kostnaden minskade med 
225 kr per invånare, vilket innebär att 
målvärdet har uppnåtts. Det beror på att 
kostnaderna för placeringar har minskat 
på grund av bland annat nya arbetssätt 
och uppbyggnaden av insatser på 
hemmaplan. 



Verksamhetsberättelse 2022 
 

 

  Indikator 
Målvärd
e 

Utfall 
T3 
2022 

Kommentar 

 Antal individer inom 
ekonomiskt bistånd 
som går till egen 
försörjning 

- 22 Antal individer som gått till egen 
försörjning har under årets rapportering 
ökat för varje tertial. 

2.3 Attraktiv arbetsgivare 

2.3.1 En bra och hälsofrämjande arbetsmiljö 

 
Delvis 
uppfyll
t 

Sektor omsorg har fortsatt höga sjuktal. Vi har även under 2022 haft 
flera omgångar med covid i våra verksamheter och då 
rekommendationen är att stanna hemma vid minsta symtom, har 
det påverkat sektorns sjuktal negativt. Tyvärr innebär detta att 
sjukfrånvaron ökat jämfört med 2021. Långtidsfrånvaron har 
minskat något men korttidsfrånvaron ökat. 

  
202
2 

Total Lång Kort 
202
1 

Total Lång Kort 

Sektor 
Omsor
g 

 13,80
% 

5,70
% 

8,10
% 

 12,80
% 

6,10
% 

6,70
% 

 

Enhetscheferna arbetar kontinuerligt för en hälsofrämjande 
arbetsmiljö. Detta innebär både att följa kommunens riktlinjer 
gällande rehabiliteringsinsatser, korttidsfrånvaro osv, men också att 
arbeta med friskfaktorer från Sunt arbetsliv, ökad tillgänglighet och 
förbättrad kommunikation och skapa trygghet i verksamheterna. En 
av våra intraprenader har också satsat på riktade utvecklingsdagar 
på konferensanläggning vilket är uppskattat av medarbetarna. 

En hemtjänstgrupp har under sommaren provat köpa in städ av 
externt företag. Företaget har utfört insatsen veckostäd för våra 
brukare, detta för att använda våra resurser på bästa sätt och tillse 
att insatser blir verkställda. Det har också bidragit till en förbättrad 
arbetsmiljö enligt medarbetarna som nu inte upplever samma tyngd 
i arbetet. 

På APT i verksamheterna förekommer ofta reflektioner om etiska 
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dilemman i vardagen, för en lärande organisation och rusta varandra 
inför svåra situationer. Detta bidrar till en bättre arbetsmiljö då 
kunskap sprider sig medarbetare emellan och medarbetare känner 
trygghet då man har problematiserat och övat hjärnan på knepiga 
situationer som lätt uppstår i arbetet med människor. 

Sektor omsorg har tagit ett nytt tag i arbetet med rapporterade 
händelser i KIA under året. Det är minskade rapporter kopplade hot- 
och våldssituationer, vilket kan antas bero på handledning vid svåra 
situationer men också för att arbetet med riskanalyser och 
handlingsplaner blivit bättre. Under sommaren har flertalet 
rapporter handlat om händelser kopplade till låg bemanning. 

Ett arbete har har påbörjats med att ta fram strategier för ett 
hållbart arbetsliv i socialtjänsten för att rekrytera och behålla 
framförallt socialsekreterare inom myndighetsutövningen, då det är 
mycket svårt att rekrytera socialsekreterare. Arbetet kommer ske 
tillsammans med HR-enheten. 

Flera enheter har valt att arbeta med sin handlingsplan till HME-
enkäten i Stratsys istället för KIA. Genom att ha den i Stratsys blir 
de påminda om aktiviteterna och kan både oftare och snabbare följa 
upp aktiviteterna och om de ger det resultat som önskades. Genom 
att använda Stratsys för att visualisera handlingsplanen för 
medarbetarna, ökar det också kännedom om våra mål och dess 
uppföljning. Vi kan se att vårt utfall i styrningsindex gått från 76 till 
79, så vår bedömning är att det ger resultat i våra verksamheter. 

 

  Indikator 
Målvärd
e 

Utfall 
T3 
2022 

Kommentar 

 Sjukfrånvaro 
kommunalt 
anställda Sektor 
Omsorg (%) 

- 13,8 Sjukfrånvaron har tyvärr ökat något 
jämfört med 2021. 

  

  

 Medarbetarengage
mang (HME) Sektor 
omsorg  - 
Motivationsindex 

80 81 Målvärde för indikatorn nås. 

Resultatet har förbättrats 2022 jämfört 
med 2021. Det är glädjande att se att de 
flesta medarbetarna upplever att arbetat 
känns meningsfullt och att de lär nytt och 
utvecklas. 
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  Indikator 
Målvärd
e 

Utfall 
T3 
2022 

Kommentar 

 

 Medarbetarengage
mang (HME) Sektor 
omsorg -
 Ledarskapsindex 

80 78 Målvärdet nås inte riktigt. Bidragande 
orsaker till detta kan vara 
omorganisationer, personalomsättning 
och chefsbyten. Fokus framåt på att 
arbeta och leda tillitsbaserat vilket 
förväntas leda till bättre resultat 
framöver. Sektorn behöver hitta sätt där 
cheferna kan vara mer närvarande och 
hinna med sina medarbetare så alla 
känner sig sedda och hörda. 

 Medarbetarengage
mang (HME) Sektor 
omsorg - Totalindex 

80 79 Målvärde för totalindex nås inte riktigt. 

 Medarbetarengage
mang (HME) Sektor 
omsorg -
 Styrningsindex 

80 79 Detta målvärde nås inte riktigt, men har 
förbättrats från 2021. Vi fortsätter att 
tydliggöra vår styrning genom att 
använda Stratsys för att visualisera, 
planera och följa upp våra mål. 

 



   Datum Diarienummer 1(1) 
  2022-11-22 KS/2022:907 
 
 

 
Kommunförvaltningen 
Helena Arvedahl 
telefon 0304-33 40 00 
e-post: helena.arvedahl@orust.se

Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som ej verkställts enligt Sol 
och LSS - Kvartal 3 2022 
 

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 2022-11-22 
Statistikrapport  

Beslutet skickas till 
Sektor omsorg



Dok: UFO/Mall rapporteringsskyldighet/biståndsenheten 

  

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Rapporteringsskyldighet av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS  
 
Redovisning/kvartal/år: 
4/ 2022 
 

Gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § 
socialtjänstlagen som inte har verkställts inom tre 
månader från dagen för beslutet. 

 
 

SoL Socialpsykiatri/IFO 
 

 
Man eller kvinna: 
Kvinna 

Typ av insats: 
Kontaktperson 

Beslutsdatum: 
2021-08-01 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon 
period covidrelaterat: Ja 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Otydlighet eller brister i kommunikationen mellan kommun och den enskilde. 
 
LSS 
 
Man eller kvinna: 
Man 

Typ av insats: 
9 § 6 Korttidsvistelse 

Beslutsdatum: 
2022-10-01 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon 
period covidrelaterat: Nej  

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Hos den enskilde. Blivit erbjuden korttidsvistelse på Ågrenska 2023-01-11 men 
tackat nej på grund av lång resväg. 
 
Man eller kvinna: 
Man 

Typ av insats: 
9 § 6 Korttidsvistelse 

Beslutsdatum: 
2022-03-28 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon 
period covidrelaterat: Nej 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Hos den enskilde, förälder dragit tillbaka ansökan. Avslutas utan verkställighet 
2023-01-11. 



 
Man eller kvinna: 
Man 

Typ av insats: 
9 § 5 Avlösarservice 

Beslutsdatum: 
2022-03-28 

Verkställt datum: 
2022-12-29 

Dröjsmålet är under någon 
period covidrelaterat: Nej 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Hos utföraren, svårigheter att rekrytera. 
 
Man eller kvinna: 
Kvinna 

Typ av insats: 
9 § 3 Ledsagarservice 

Beslutsdatum: 
2020-12-08 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon 
period covidrelaterat: Ja 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Hos den enskilde, som tackat nej och ansöker istället om kontaktperson. Avslutas 
utan verkställighet 2022-11-14. 
 
Man eller kvinna: 
Man 

Typ av insats: 
9 § 3 Ledsagarservice 

Beslutsdatum: 
2022-03-15 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon 
period covidrelaterat: Nej 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Hos den enskilde, som tackat nej och flyttat till servicebostad. Avslutas utan 
verkställighet 2022-12-01. 
 
Man eller kvinna: 
Kvinna 

Typ av insats: 
9 § 5 Avlösarservice 

Beslutsdatum: 
2020-12-11 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon 
period covidrelaterat: Ja 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Hos utföraren, svårigheter att rekrytera. 
 
Man eller kvinna: 
Kvinna 

Typ av insats: 
9 § 4 Kontaktperson 

Beslutsdatum: 
2022-05-19 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon 
period covidrelaterat: Nej 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Hos den enskilde, som tackat nej då behov upphört. Avslutas utan verkställighet 
2022-11-01. 
 



Man eller kvinna: 
Man 

Typ av insats: 
9 § 4 Kontaktperson 

Beslutsdatum: 
2021-05-17 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon 
period covidrelaterat: Ja 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Hos utföraren, svårigheter att rekrytera. 
 
Man eller kvinna: 
Kvinna 

Typ av insats: 
9 § 4 Kontaktperson 

Beslutsdatum: 
2022-04-26 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon 
period covidrelaterat: Nej 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Hos utföraren, tilltänkt kontaktperson finns och matchning pågår. 
 
Man eller kvinna: 
Man 

Typ av insats: 
9 § 4 Kontaktperson 

Beslutsdatum: 
2022-02-23 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon 
period covidrelaterat: Nej 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Den enskilde har flyttat till bostad med stöd och service i början av 2023, och 
utredning kommer göras om behov kvarstår efter flytt. 
 
Man eller kvinna: 
Kvinna 

Typ av insats: 
9 § 4 Kontaktperson 

Beslutsdatum: 
2022-03-30 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon 
period covidrelaterat: Nej 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Hos den enskilde, som tackat nej. Avslutas utan verkställighet 2022-11-01. 
 
Man eller kvinna: 
Kvinna 

Typ av insats: 
9 § 4 Kontaktperson 

Beslutsdatum: 
2022-05-23 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon 
period covidrelaterat: Nej 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Hos utföraren, svårigheter att rekrytera. 
 
Man eller kvinna: 
Kvinna 

Typ av insats: 
9 § 6 Korttidsvistelse i form av stödfamilj 

Beslutsdatum: 
2022-03-10 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon 
period covidrelaterat: Nej 



Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Hos den enskilde, som tackat nej. Avslutas utan verkställighet 2023-01-11. 
 
Man eller kvinna: 
Kvinna 

Typ av insats: 
9 § 3 Ledsagarservice 

Beslutsdatum: 
2022-09-28 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon 
period covidrelaterat: Nej 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Hos utföraren, tilltänkt ledsagare finns och matchning pågår. 
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Datum 
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Politiskt antaget under 2022 

Kommunerna  

Bengtsfors kommunstyrelse      
  Dnr:  

  

Dals-Eds kommunstyrelse      
  Dnr:  

  

Färgelandas kommunstyrelse    
  Dnr:  

  

  Lysekils kommunstyrelse  

  Dnr:  

  

Lilla Edets kommunstyrelse      
  Dnr:  

  

Melleruds kommunstyrelse   
Dnr:  
 

Munkedals kommunstyrelse  

  Dnr:  

  

Orusts kommunstyrelse  
Dnr:  
  

Sotenäs kommunstyrelse   
Dnr:  
  

Strömstads kommunstyrelse   
Dnr:  
 

Tanums kommunstyrelse   
Dnr:  
 
Trollhättans kommunstyrelse   
Dnr:  
 
Uddevalla kommunstyrelse   
Dnr:  
 
Vänersborgs kommunstyrelse   
Dnr:  
 
Åmåls kommunstyrelse   
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1. Inledning 
Den pågående omställningen till nära vård, som bland annat manifesteras i kommunernas och 

Västra Götalandsregionens gemensamma färdplan, förändrar kraven på och förutsättningarna  
för samverkan i Västra Götaland. För delregioner som likt Fyrbodal har varierande förutsättningar 
i form av bland annat landsbygd, skärgård och större städer, krävs differentierade samverkans-
former. Samverkan ska ske på den mest medborgarnära och samtidigt effektiva nivån, oftast i 
lokala samverkansgrupper inom den geografiska kommunnivån. 

I mars 2022 tog Delregionalt politiskt samråd för Vårdsamverkan Fyrbodal initiativ till ett uppdrag  

för att ta fram en ny uppdragshandling för samrådet. Två processledare tillsattes och vid delrapporte-

ringen i maj gavs dessa ett fortsatt uppdrag att ta fram ett samlat dokument för mål och inriktning.  
I september 2022 enades parterna om att mål och inriktning ska utgå från Färdplan nära vård.  

Syftet med inriktningsdokumntet är att skapa en tydlig struktur för vår gemensamma samverkansarena 
Vårdsamverkan Fyrbodal. Vårdsamverkan ska generera mervärde för befolkningen, och  

underlätta ansvarsfördelning och samverkan mellan huvudmännen. Frågor som rör samverkan mellan 
kommunerna och Västra Götalandsregionen omhändertas inom Vårdsamverkan, medan interna frågor 

inom kommunen/kommunerna eller mellan vårdgivare inom regionen hanteras i andra konstella-
tioner. Ansvarsfördelning mellan och inom respektive huvudmans ansvarsområde ska vara tydlig. 

Inriktningsdokumntet gäller för perioden 2023–2026. Utöver inriktningsdokumntet ingår parterna 
ett avtal. Om ingen part skriftligen sagt upp avtalet senast tolv månader innan avtalstiden löper ut, 
förlängs det med två år i taget. Vid väsentliga förändringar av förutsättningarna för avtalet kan 

initiativ till en översyn tas av Delregionalt politiskt samråd. 

2. Huvudmannaansvar i Vårdsamverkan  
Grunden för respektive huvudmans uppdrag regleras i lagar, författningar, avtal, överens-
kommelser och politiska beslut. Vårdsamverkan Fyrbodal ska fungera som en gemensam arena 

för samverkan mellan berörda huvudmän i frågor som berör båda parter. Samverkan ska även 
bidra till att resurser används på ett optimalt sätt, och skapa förutsättningar för att individen 
ska uppleva insatserna som en helhet utan gränser. 

Västra Götalandsregionen och kommunerna har var för sig och tillsammans ansvar 
för hela befolkningen. Samverkansarbetet ska säkra och leda till att gemensamt 

ansvar tas för invånarna på regional, delregional och lokal nivå.  

Vårdsamverkan Fyrbodal omfattas av  
• Västra Götalandsregionens verksamheter för tandvård, primärvård1, 

specialistvård och habilitering  

• Kommunal primärvård, socialtjänst, förskola, skola och elevhälsa i deltagande kommuner 

 

 

1 Vårdval vårdcentral privat och offentlig, vårdval rehab privat och offentlig samt beställd primärvård. 
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Medverkar gör också norra delregionala nämnden, med ansvar för folkhälsa, kommun- 

och vårdsamverkan i Västra Götalandsregionen, samt Fyrbodals kommunalförbund som 
samordnar kommunerna.  

3. Politisk viljeinriktning 
Delregionalt politiskt samråd i Fyrbodal har i processen för framtagande av inriktningsdokumntet 

ställt sig bakom att Vårdsamverkan Fyrbodals arbete ska utgå från samma syfte och målbild, och 

prioritera samma målgrupper, som angivits i Färdplan Nära vård. 

En god och nära vård 
Syftet med omställningen till en god och nära vård är att främja hälsan hos befolkningen och 

utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes behov. Omställningen ska också 

bidra till att utveckla samverkanskulturen och öka tilliten mellan huvudmännen.  

Utifrån omställningen har en övergripande strategi för Västra Götalands utveckling inom hälsa,  

vård och omsorg tagits fram. Färdplanen innehåller de områden som vi gemensamt prioriterar att 

kraftsamla kring. Samtliga parter i Vårdsamverkan Fyrbodal har fastställt Färdplan - Länsgemensam 

strategi för god och nära vård.  

Syfte med Vårdsamverkan Fyrbodal 
Syftet med Vårdsamverkan Fyrbodal är att  

- stödja omställningen till en god och nära vård, 

- främja hälsan hos befolkningen, 

- utveckla vård och omsorg tillsammans utifrån den enskildes behov, 

- bidra till att utveckla samverkanskulturen och öka tilliten mellan huvudmännen.  

Målbild för Vårdsamverkan Fyrbodal 
Målbilden i färdplanen och för Vårdsamverkan Fyrbodal ska ge vägledning för hur samverkan 

ska utformas för att ge dess invånare förutsättningar för ett bra liv oavsett ålder, diagnos eller 

funktionsnedsättning. Vårdsamverkans arbete i Fyrbodal ska bidra till att dess invånare får 

ökade förutsättningar till en vård som   

- utgår från individuella förutsättningar och behov, 

- bygger på relationer, är hälsofrämjande, förebyggande och proaktiv, 

- bidrar till jämlik hälsa, trygghet och självständighet och 

grundas i gemensamt ansvarstagande och tillit. 

Målgrupper 
Prioriterade målgrupper för Vårdsamverkan Fyrbodal är de invånare som har behov av 
insatser och samordning från både kommunen och Västra Götalandsregionen, oavsett 

ålder, diagnos eller funktionsnedsättning. Barnkonventionen ska särskilt beaktas. 
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4. Styrning och struktur för samverkan 
Vårdsamverkan i Fyrbodal sker på politisk nivå samt förvaltnings- och verksamhetsnivå. 

Målet med samverkan är att över huvudmannagränserna gemensamt ansvara för att säker-
ställa befolkningens behov av samordnade insatser. I styrning och struktur ingår arbete med 
förtydligande och ansvarsfördelning utifrån ändrad lagstiftning, överenskommelser, strate-
gier och rekommendationer som påverkar huvudmännen.  

Delregionalt politiskt samråd ska ange syfte, målbild och målgrupp för Vårdsamverkan Fyrbodal 

för arbetet de närmaste åren. Styrgruppen ansvarar för att ta fram en genomförandeplan utifrån 

den politiska viljeinriktningen, dvs syfte, målbild och målgrupp enligt ovan.  

De lokala samverkansgrupperna har ett stort ansvar för samverkan på lokal nivå. Handlingsplaner/ 
åtgärdsplaner, utvärdering och avvikelseanalys är exempel på arbetssätt för att komma till rätta med 
brister i vårdsamverkan. Framgångsfaktorer i samverkansarbetet är fungerande implementering, 
spridning och delaktighet, vilket i första hand sker i respektive linjeorganisation. 

Närvårdsområde 
Närvårdsområdena utgör grunden för vårdsamverkansarbetet. Samverkan ska ske på lednings- och 

verksamhetsnivå. Varje kommun utgör ett närvårdsområde, med en lokal samverkansgrupp. 

Lokal samverkansgrupp 
Arbetet i den lokala samverkansgruppen ska ske utifrån ett förbättringsorienterat förhållningssätt 

och bör utgå från exempelvis länsgemensamt beslutade styrdokument, avvikelser, patientberättelser 

och goda exempel. Samverkansgruppen består av representanter från båda huvudmännen med 
berörda verksamheter, vilka ska ha mandat att fatta beslut och föra tillbaka frågor till respektive 
organisation för åtgärd. Antalet personer i samverkansgruppen kan variera och sammansättningen 

utöver ovanstående bestäms lokalt – exempelvis är folkhälsa, tandvård, rehab och skola viktiga 
parter i det lokala arbetet. Kommunen ansvarar för ordförandeskapet och kallar till möten.  

Protokoll ska föras och mailas till Vårdsamverkans kansli för publicering på hemsidan. 

Dialog kring förändringar i form av arbetssätt, lagstiftning eller andra förutsättningar som påverkar 

samarbetet bör ske kontinuerligt. Frågor som inte kan lösas på lokal nivå lyfts till Vårdsamverkans 

kansli, som bedömer var frågan kan/bör hanteras. Lokala ledningsgrupper, över kommungränserna, 

kan gå samman och skapa gemensamma lokala utvecklingsgrupper. 

Lokal utvecklingsgrupp 
Utvecklingsgrupper på lokal nivå kan startas och avslutas av den lokala samverkansgruppen. 

Frågeställning och tidsram ska vara beskrivet i en uppdragshandling. De lokala utvecklings-

grupperna arbetar med förbättringsfrågor och rapporterar till den lokala samverkansgruppen.  

Delregional utvecklingsgrupp 
Delregionala utvecklingsgrupper ska bildas då frågan inte kan eller bör omhändertas i  
de lokala samverkansgrupperna, eller för att belysa särskilda områden, målgrupper eller 

processer. Utvecklingsgrupper kan variera i storlek och sammansättning beroende på 
uppdrag. Båda huvudmännen med berörda verksamheter ska dock vara representerade 
i samtliga utvecklingsgrupper. Uppdrag kan ges av Delregionalt politiskt samråd eller 
styrgruppen, och uppdrag ska vara tydliga och tidsbestämda.  
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I uppdraget ingår löpande återrapportering till styrgruppen samt vid behov Delregionalt 

politiskt samråd och att ta fram förslag till plan för resultatspridning, eventuell 
implementering och uppföljning. Styrgruppen och respektive huvudman ansvarar för vidare 
hantering av resultatet. Utvecklingsgruppens minnesanteckningar mailas till 
Vårdsamverkans kansli för publicering på hemsidan.  

Styrgrupp 
Styrgruppen arbetar på uppdrag av Delregionalt politiskt samråd, och ansvarar för den 
operativa samverkan på den delregionala nivån. Styrgruppen hanterar också de ärenden 

som anmälts och beretts av Vårdsamverkans kansli2, samt fattar beslut i dessa.  

Styrgruppen ansvarar för framtagande av en genomförandeplan utifrån politisk viljeinriktning, 

samt att följa upp och återrapportera genomförda uppdrag och avvikelser årligen till Delregionalt 
politiskt samråd. Styrgruppen ska vid behov starta delregionala utvecklingsgrupper och besluta 
om specifika tidsbestämda uppdrag. Styrgruppen och respektive huvudman ansvarar för hante-

ring av resultat och implementering i respektive linjeorganisation.  

I styrgruppen ingår representant för NU-sjukvården, Habilitering & Hälsa, Vårdcentral privat, 

Vårdcentral offentlig, Rehab privat, Rehab offentlig, Regionhälsan samt representant från varje 
kommun. Tandvården adjungeras till styrgruppen. Fyrbodals kommunalförbund och Koncern-
kontoret, Västra Götalandsregionen har en representant vardera, men har ingen rösträtt. 

En av representanterna för Vårdsamverkans kansli är sekreterare, och protokollen 
publiceras på hemsidan. 

Styrgruppen utser ordförande och vice ordförande för två år i taget. Ordförandeskapet och 
vice ordförandeskapet alternerar mellan kommunerna och de verksamheter som finansieras 

av Västra Götalandsregionen. 

Ordförandens uppgift är att leda styrgruppens möten och vara med i beredning inför mötet, 

samt vara föredragande vid Delregionalt politiskt samråd. 

Arbetsutskott (AU) 
Arbetsutskottet består av styrgruppens ordförande och vice ordförande samt ytterligare en från varje 

huvudman från styrgruppen som representerar socialtjänst, skola, regionalt finansierad primärvård 

samt specialistvård. Arbetsutskottet bereder och planerar inför kommande styrgruppsmöte. 

Vårdsamverkans kansli sammankallar arbetsutskottet och är sekreterare. 

Delregionalt politiskt samråd Fyrbodal (DPSF) 
Delregionalt politiskt samråd tar fram syfte, målbild och målgrupp för samverkan. Parternas repre-
sentanter har ansvar för att den politiska viljeinriktningen blir känd och får genomslag i huvud-
männens uppdrag. Delregionalt politiskt samråd fastställer den av styrgruppen framtagna genom-
förandeplanen, och ger uppdrag till styrgruppen och Vårdsamverkans kansli. Återrapportering, 

uppföljning och dialog kring genomförandeplan, uppdrag och avvikelseanalys ska ske i Delregionalt 

politiskt samråd. Delregionalt politiskt samråd träffas fyra gånger per år.  

 

2 Se stycke om Vårdsamverkans kansli. 
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I Delregionalt politiskt samråd ingår: 

• Samtliga kommuner i Fyrbodals nätverk för socialnämndsrepresentanter eller utsedd ersättare 

samt möjlighet att adjungera deltagare från det politiska nätverket för utbildningsnämnder 

• Ordförande och andre vice ordförande i norra delregionala nämnden eller utsedd ersättare 

• Presidiet för styrelsen för Regionhälsan 

• Presidiet för styrelsen för Närhälsan 

• Presidiet för styrelsen för NU-sjukvården 

• Presidiet för styrelsen för Habilitering & Hälsa 

• Presidiet för tandvårdsstyrelsen 
 

Fyrbodals nätverk för socialnämndsrepresentanter samt norra delregionala nämnden 

har möjlighet att ta med en tjänsteperson.  

Delregionalt politiskt samråd utser ordförande och vice ordförande för två år i taget. 

Ordförandeskapet och vice ordförandeskapet alternerar mellan kommunerna och Västra 

Götalandsregionen. Huvudregeln är att vice ordförande efter två år blir ordförande och 

en ny vice ordförande utses. 

Delregionalt politiskt samråd utser ordförande och vice ordförande för en period på två 

år; i övrigt följer samrådsorganet den ordinarie mandatperioden. Delregionalt politiskt 

samråd sammanträder cirka fyra gånger per år. 

Representanten för Vårdsamverkans kansli är sekreterare, och protokollen publiceras på hemsidan. 

Presidium 
Presidiet består av ordförande och vice ordförande i Delregionalt politiskt samråd, och bereder 

ärenden till Delregionalt politiskt samråd. Som tjänstepersonsstöd i beredningen deltar ord-
förande i styrgruppen, en representant från Vårdsamverkans kansli samt tjänsteperson från 

Fyrbodals kommunalförbund och norra delregionala nämnden. Representanten från Vård-
samverkans kansli är sekreterare. 

Spridningsdag 
En gång per år kallas Delregionalt politiskt samråd och styrgruppen till en spridningsdag, då  
det gångna årets uppdrag, uppföljning, avvikelser och resultat inom Vårdsamverkan Fyrbodal 

presenteras och diskuteras. Inbjudan skickas även till chefer och övriga intresserade. 
Vårdsamverkans kansli ansvarar för all organisation och administration kring spridningsdagen. 

Vårdsamverkans kansli 
Vårdsamverkans kansli ansvarar för att koordinera, omvärldsbevaka och stödja nätverk, 
utvecklingsgrupper och lokala samverkansgrupper. De ska också följa upp genomfört arbete, 
bereda ärenden och återrapportera till berörd part. Kansliet ska sammanställa resultatet av 

vårdsamverkan utifrån den beslutade politiska viljeinriktningen och styrgruppens 

genomförandeplan.  
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Kansliet ska även sammanställa rapporter från olika lokala samverkansgrupper, nätverk och 

utvecklingsgrupper. Kansliet har ansvar för att övergripande strategiska samverkansfrågor mellan 
vårdgivarna bevakas, bereds, utvärderas och följs upp. Kansliet har även ansvar för att koordinera, 
följa upp, utveckla och bereda frågor för inriktningsbeslut i gemensamma strategiska 
samverkansfrågor. 

Vid Vårdsamverkans kansli arbetar samordnare och processledare, på uppdrag av Delregionalt 

politiskt samråd. Kansliet har möjlighet att anställa tillfälliga processledare. Vårdsamverkans 

kansli ska ha ett opartiskt förhållningssätt gentemot huvudmännen. 

5. Ekonomi 
Vårdsamverkan är en del i varje huvudmans uppdrag och finansieras inom ramen för detta 
ansvar. Vårdsamverkansparterna svarar för kostnaderna för Vårdsamverkans kansli. 

Västra Götalandsregionen betalar 50 procent och kommunerna 50 procent av kostnaderna, 
baserat på befolkningsmängd den 1 juli föregående år. Utöver den fasta finansieringen kan olika 

former av projektmedel komma att sökas för att finansiera gemensamma utvecklingsprojekt 
inom ramen för Vårdsamverkan Fyrbodal. 

6. Avvikelsehantering 
De avvikelser som sker i vårdsamverkan ska rapporteras enligt rutin, Avvikelsehantering i 

samverkan, och gäller för samtliga ingående verksamheter i Vårdsamverkan Västra Götaland. 

Avvikelsehantering har en viktig roll när det kommer till att upptäcka brister i samverkan 

mellan huvudmännen så att dessa kan åtgärdas, processer kan förbättras och därmed leda  

till bättre sammanhållen vård för våra invånare.  

I enlighet med aktuell rutin ska analys ske och användas för systematiskt förbättringsarbete och 

kunskapsutveckling. Tillsammans med insamlade data från de lokala samverkansgrupperna och 

pågående utvecklingsgrupper har Vårdsamverkans kansli ett uppdrag att sammanställa och 

analysera underlaget för att skapa förutsättningar att utveckla vårdsamverkan i hela Fyrbodal. 

Kansliet ansvarar för sammanställning, analys och återrapportering till både Delregionalt 

politiskt samråd och styrgruppen, samt årlig rapport till Vårdsamverkan Västra Götaland. 

7. Uppföljning 
Delregionalt politiskt samråd ansvarar för uppföljningen av allt arbete som görs inom 

ramen för Vårdsamverkan Fyrbodal. Uppföljningen ska genomföras årligen, med 

utgångspunkt i den av Delregionalt politiskt samråds antagna genomförandeplan.  
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Dagordning  
Delregionalt politiskt samråd, Fyrbodal 2022-11-23 
  
Kommun: 
Lena Hult (S), Trollhättan, vice ordförande i samrådet  
Catharina Bråkenhielm (S), Orust   
Michael Sternemar (L), Sotenäs  
Stefan Skoglund (S), Uddevalla  
 
Region: 
Linda Jansson (M), norra hälso-och sjukvårdsnämnden, ordförande i samrådet  
Annica Erlandsson (S), norra hälso-och sjukvårdsnämnden   
Peter Heie (C), Styrelsen för NU-sjukvården  
Jim Aleberg (S), Styrelsen för Närhälsan  
Angelica Lundgren Bielinski (M), Styrelsen för Folktandvården  
 
 
Ulrika Söderlund, ansvarig tjänsteperson norra hälso-och sjukvårdsnämnden 
Ben Norman, nämndsamordnare norra hälso- och sjukvårdsnämnden 
Line Legén, Lysekils kommun 
Ellinor Ekensskär, enhetschef Uddevalla kommun 
Henric Bergqvist, enhetschef Trollhättans stad 
Ingela Martinsson, Regionhälsan 
 
Vårdsamverkan Fyrbodal 
Karin Hallberg, ordförande i Styrgruppen 
Carola Murås, kanslichef 
Helen Svensson, utvecklingsledare 
 
 

 

  
Datum 2022-11-23 
Tid: kl.  13.30-15.30 
Plats. Lokal Bohuslän, Vänerparken 15, Vänersborg alt Teams  
 

1. Välkommen och upprop  
 

2. Dagordningen godkänns och anmälan övriga frågor 
Dagordningen godkänns 
 

3. Föregående mötesanteckningar 
Föregående mötesanteckningar godkänns. 
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4. Avrapportering av uppstartsprocess Mini-Maria Norra rapport av pågående arbete 
med framtidsfokus. Kl. 13.40-14.00 
Ellinor Ekensskär, Henric Bergqvist och Ingela Martinsson (se bifogad presentation). 
 
Mini-Maria är en samverkan mellan kommuner och Västra Götalandsregionen (VGR) 
för att stärka stödet till ungdomar och unga vuxna med skadligt bruk- och beroende 
samt deras närstående.  Verksamheten riktar sig till ungdomar till och med 21 år och 
finansieras 50 % av kommun och 50 % av VGR. 
 
Arbetsgruppen består av de tre föredragande samt ytterligare representanter från 
kommunalförbundet och VGR. De har träffats en gång i veckan sedan mars men har 
möten varannan vecka nu. Teamet är mitt i rekrytering och ska hålla intervjuer de 
närmaste veckorna. Förhoppningen är att personal är på plats i början i april då 
verksamheten ska dra i gång. Tanken är att medarbetare är på plats 8 april och 
ungdomarna ett par veckor senare. Lokalanpassning och ombyggnation pågår redan. 
 
En risk- och konsekvensanalys ska göras den 13 december. En huvudmottagning 
finns i Uddevalla och i Trollhättan, lokalen i Uddevalla är redo och lokalen i 
Trollhättan är på gång. Teamet jobbar med att hitta lokal i Vänersborg, Lysekil och 
Sotenäs. Teamet har kontakt med andra Mini-Maria enheter i andra delar av Västra 
Götaland. Det är ett stort antal sökande till tjänsterna som ligger ute vilket är 
positivt. 
 
I Strömstad, Tanum och Henån är verksamheten i ungdomsmottagningarnas lokaler. 
De lokalerna behöver göras i ordning för att kunna genomföra övervakad 
provtagning. 

 
Ställningstagande: Det delregionala politiska samrådet noterar informationen. 
  

5. Uppdrag kring framtida organisation för Vårdsamverkan Fyrbodal.  
Ulrika Söderlund och Line Legén (se bifogad presentation). 
 
Ett nytt inriktningsdokument är framtaget där alla parter ska fatta beslut. 
Inriktningsdokumentet bygger på det dokument som Södra Älvsborgs 
Vårdsamverkan använder sig av. Samtliga kommuner i Fyrbodal kommer att ha 
möjlighet att delta på mötena vilket kan underlätta att komma framåt i frågorna. 
 
Dialog om den nya politisk organisationen inom VGR kommer att ge andra 
förutsättningar. Den delregionala nämnden har varken mandat eller finansiering.  
Denna fråga är avstämd inom regionen, de nya delregionala nämnderna kommer 
ansvara för samverkan med kommunerna och för vårdsamverkan, och de övriga 
vårdsamverkansarenorna har liknande dokument.  
 
Det här är plattformen blir än viktigare framöver då det är där kommunerna har 
möjlighet att möta utförarna. Där kan de lyfta de frågor kring samverkan som inte 
fungerar.  
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Ställningstagande: Det delregionala politiska samrådet ställer sig bakom framtaget 
inriktningsdokument och rekommenderar parterna att fatta beslut. 
 

6. Information från styrgruppen 
Karin Hallberg  
 
Styrgruppen har utvecklat sitt samarbete med kansliet. En ny representant från 
Regionhälsan finns med i styrgruppen. Ett större fokus på frågor kring barn och unga 
finns, en plan ska tas fram hur styrgruppen och kansliet kan göra ännu mer för barn 
med psykisk ohälsa med de medel som finns. 
 
Styrgruppen har även arbetet med frågor kring remissversionen för adhd/autism, 
gemensam översyn ihop med NU-sjukvården kring liggande transporter mellan 
kommunala adresser där avtal saknas, verksamhetsplan 2023, planering av 
strategidag, SAMSA-körkort samt Mini-Maria. 
 
Ställningstagande: Det delregionala politiska samrådet noterar informationen. 
  

7. Förslag på uppdrag till Vårdsamverkan Fyrbodal från norra hälso-och 
sjukvårdsnämnden 
 
Norra hälso- och sjukvårdsnämnden lyfter förslag på två uppdrag att samverka kring 
inom ramen för delregional vårdsamverkan.  
 
”…ett uppdrag till Vårdsamverkan Fyrbodal, i syfte att ta fram en plan för 
implementering av närsjukvårdsteam.” 

 
”… ett uppdrag till Vårdsamverkan Fyrbodal att, i samverkan med Koncernstab 
digitalisering, samordna och möjliggöra digitaliseringsprocesser inom norra hälso- 
och sjukvårdsnämndens område.”  

 
Dialog kring vårdsamverkans uppdrag skulle vara kring digitaliseringsprocesserna.  

 
Kommunerna vill gärna samverka i de här frågorna, det är viktigt att tekniken 
fungerar och det blir svårt om det är olika i varje kommun. 

 
Ställningstagande: Det delregionala politiska samrådet ger styrgruppen i uppdrag 
att återkomma med plan för omhändertagande av föreslagna uppdrag. 

 
8. Laget runt 

 
Tandvårdsstyrelsen informerar om att TAIK-projektet inte längre är ett projekt från 
och med årsskiftet. Styrelsen har beslutat att sjösätta konceptet och finansiera det 
med eget kapital under 2023. Kommuner som vill ingå i TAIK kan höra av sig till 
tandvårdsstyrelsen. Målet är att alla kommuner ska ha tandhygienister i kommunen 
för att jobba med munhälsan på boenden.  
 
Närhälsan informerar om beslut från i fredags om en överenskommelse med norra 
hälso- och sjukvårdsnämnden gällande jourcentralernas öppettider.  
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Orust kommun lyfter att de har bara en vårdcentral och dålig responstid på 
ambulansen, de har skrivit till regionen flera gånger men inte fått något svar.  
Nämnden har en pågående dialog med NU-sjukvården angående 
ambulansverksamhet och om räddningsverksamheten ska flyttas mer centralt.   
 

9. Mötestider 2023 
 
Styrgruppen tar fram ett förslag och skickar till samrådet. 
 

10. Övriga frågor 
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