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Utskottet för omsorg 2023-03-14 

 

 

 

Plats och tid Årholmen, 2023-03-14, klockan 10:00 

Beslutande Britt-Marie Andrén Karlsson (S) 
 Maria Sörqvist (C) 
 Glenn Patriksson (S) 
 Ulf Sjölinder (KD) 
 Ina Salmonson Olsvik (M) 
 
Övriga deltagare Se sidan 2 

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

Justeringens  
plats och tid Digital justering 

 
 
 
Sekreterare ………………………………………………. Paragraf 12-20 
 Helena Arvedahl 
 
Ordförande ………………………………………………. 
 Britt-Marie Andrén Karlsson 
 
Justerare ………………………………………………. 
 
   BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
 
Organ Utskottet för omsorg 

Sammanträdesdatum 2023-03-14 

Datum för anslags 2023-03-21 Datum för anslags 2023-04-12 
uppsättande  nedtagande 

Förvaringsplats för  Kommunhuset, Sektor omsorg, Henån 
protokollet  

 

 

 

 ……………………………………………… 
 Helena Arvedahl 
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Ej tjänstgörande ersättare 
Eva Skoglund (S) 
Elise Norberg Pilhem (V) 
 
Övriga deltagare 
Lena Gardtman, sektorchef 
Helena Arvedahl, nämndsekreterare 
Lena Johansson Relfsson, verksamhetscontroller § 12 
Marcus Stenerås, projekt- och utvecklingsledare § 13 
Anneli Karlsson, verksamhetschef vård och omsorg § 14 
Hanna Jidbratt, digitaliseringssamordnare § 15 
Carina Johansson, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) § 16 
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§ 12 KS/2023:73 

Ekonomiska prognosrapporter 2023 
 

Utskottet för omsorgs beslut 
Att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Sektorchef och verksamhetcontroller ger information om upprättad prognos om ekonomiskt utfall 

per februari månad, avseende budget 2023. 
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§ 13 KS/2023:137 

Information ISU 
 

Utskottet för omsorgs beslut 
Att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Marcus Stenerås, projekt- och utvecklingsledare, ger information om hur vi arbetar med 

individbaserad systematisk uppföljning, ISU, inom boendestöd. 
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§ 14 KS/2023:23 

Information från verksamhetsområde vård och omsorg 
 

Utskottet för omsorgs beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Anneli Karlsson, verksamhetschef för vård och omsorg ger information om sin verksamhet som 

omfattar verksamhetsstöd, kommunal primärvård, korttidsenhet, personlig assistans och 

personalpoolen. 
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§ 15 KS/2023:23 

Information från digitaliseringssamordnare 
 

Utskottet för omsorgs beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Hanna Jidbratt, digitaliseringssamordnare, ger information om arbetet gällande digitalisering i 

sektorn.  

Vad hennes uppdrag innebär, vilka projekt som har genomförts hittills och vilka projekt som 

planeras för framåt i sektorn. 
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§ 16 KS/2023:410 

Godkännande patientsäkerhetsberättelse 2022 
 

Utskottet för omsorgs beslut 
Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 
 
Godkänna patientsäkerhetsberättelsen för 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) 3 kap. 10 § PSL, ska vårdgivare senast den 1 mars varje år 
upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har 
bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, 
och vilka resultat som har uppnåtts. 
 
Patientsäkerhetsberättelsen är en del av ledningssystemet för det systematiska kvalitetsarbetet enligt 
SOSFS 2011:9 och beskriver patientsäkerhetsarbetet med kvalitetsregister, egenkontroller, 
riskanalyser, avvikelser samt klagomål och synpunkter. 
 
Patientsäkerhetsberättelsen beskriver också vilka åtgärder som behöver vidtas under 2023 för att en 
god patientsäkerhet, enligt lag och författningskrav, ska bibehållas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-03-01 
Patientsäkerhetsberättelse 2022 

Beslutet skickas till 
Sektor omsorg 
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§ 17 KS/2023:389 

Kvalitetsberättelse 2022 - Sektor omsorg 
 

Utskottet för omsorgs beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2011:9, Ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete, beskriver att den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt Lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS), ska inrätta och tillämpa ett ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete. En kvalitetsberättelse upprättas årligen för att beskriva hur arbetet med 
att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet bedrivs och vilka resultat 
som uppnåtts.  
 
Bedömningen är att verksamheterna inom sektor omsorg bedriver ett fungerande systematiskt 
kvalitetsarbete. Vi har under året identifierat vissa brister, som vi tar med till planering av 2023 års 
arbete.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-02-27 
Kvalitetsberättelse 2022 

Beslutet skickas till 
Kvalitetsutvecklare/enhetschef verksamhetsstöd 
Sektorchef omsorg 
  



  Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  9 

 

Utskottet för omsorg 2023-03-14 

 

 

 

 

§ 18 KS/2023:254 

Remissvar avseende upphävande av allmänna råd om avgifter inom äldre- och 
handikappomsorg 
 

Utskottet för omsorgs beslut 
Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 
Ställa sig positiv till upphävandet av allmänna råd om avgifter inom äldre- och handikappomsorg 
(2002:8). 

Sammanfattning av ärendet 
Socialstyrelsen anger att de allmänna råden är inaktuella och att innehållet i dem är ovanliga till sin 
karaktär då de endast behandlar en specifik del av beräkningen av avgiftsunderlaget.  
 
De allmänna råden (2002:8) förtydligar tillämpning av 8 kap. 4 § SoL som anger att vid 
inkomstberäkning för avgiftsunderlag, ska även bostadsbidrag och särskilt bostadstillägg medräknas. 
Inkomsten (avgiftsunderlaget) bör bara påverkas i de fall den enskilde faktiskt uppbär dessa. 
 
Avgiftshandläggare i sektor omsorg hämtar dessa uppgifter automatiskt vid avgiftsberäkning vilket 
innebär att det bara aktuellt om den enskilde uppbär dessa. Vår bedömning är därför att det inte 
kommer påverka vår avgiftsberäkning om de allmänna råden upphävs.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-03-01 
Konsekvensutredning Socialstyrelsen daterad 2023-02-07 

Beslutet skickas till 
Socialstyrelsen och Sektor omsorg 
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§ 19 KS/2023:19 

Sektorchef informerar Utskottet för omsorg 2023 
 

Utskottet för omsorgs beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Sektorchef informerar om aktuella händelser. 

 Svårt att få tag på nattsköterskor 

 Förändring enhetschefer Röra hemtjänst och Fyrklövern 

 Frukostmöten och Afternoon tea för socialt stöd 

 IVO 28 och 29 mars 

 Öppna jämförelser inskickat till Socialstyrelsen 

 Personligt assistansärende avgjort 

 Sommaren 2023 – information 

 

Omvärldsbevakning: 

 

 Förslag om tandvård för våldsutsatta 

 Nationell kartläggning av hemlösheten 2023 

 Regeringen stärker det förebyggande arbetet mot fallolyckor hos äldre 

 Förslag om sänkt åldersgräns för öppna insatser till barn utan vårdnadshavarens samtycke 

 Nytt stödmaterialför dialog med familjehem om långsiktigt placerade barn 

 50 miljoner kronor för att motverka ensamhet bland äldre 

 Information om svensk socialtjänst på flera språk 

 Justitieministern vill att möjligheten att avlyssna barn ska ses över 
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§ 20 KS/2023:20 

Ordförande informerar Utskottet för omsorg 2023 
 

Utskottet för omsorgs beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande och vice ordförande berättar om sitt verksamhetsbesök på Strandgården i Ellös i 
samband med beredningen 2023-02-28. Enhetscheferna berättade om att de har en samordnande 
undersköterska, SAMO, på varje avdelning som jobbar med att hjälpa övrig personal så att rutiner 
och strukturer följs men även har mandat att fördela om personalen vid behov. 

På Strandgården har man också arbetat mycket med att förbättra måltidsmiljön för de boende. 

Ordförande informerar om att korttidsboendet på Mollösund planeras att drivas i samverkan med 
sektor lärande så att det kan användas både som resursskola och korttidsvistelse. 
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