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Marina Hasselgren, verksamhetschef äldreomsorg § 42
Maria Ottosson Lundström, verksamhetschef stöd och omsorg § 42
Anneli Karlsson, verksamhetschef vård och omsorg § 42
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§ 37
KS/2021:465
Köp av tjänst- Kurator Ungdomsmottagning
Utskottet för omsorgs beslut
Utskottet för omsorg föreslår Kommunstyrelsen besluta att
Teckna avtal med Västra Götalands Regionen enligt bifogat förslag.
Sammanfattning av ärendet
Ungdomsmottagningen bedrivs enligt avtal i samverkan mellan Västra Götalands Regionen och
Orust kommun.
Kommunstyrelsen har tecknat ett avtal (Bilaga 1) med regionen att bedriva Ungdomsmottagning i
gemensam regi för perioden 2019-01-01- 2022-12-31.
Idag arbetar en kurator 50 procent vid Ungdomsmottagningen som är anställd av Orust kommun.
Regionen har en anställd barnmorska 50 procent och läkarmedverkan några timmar per månad.
Regionen har erbjudit sig att ta över uppdraget för Orust kommun gällande kurator
Ungdomsmottagningen mot ersättning.
I samtliga kommuner i norra Bohuslän har regionen tagit över uppdraget för
ungdomsmottagningarna enligt förslag ovan (Se bilaga 2). I nuläget är det bara Orust kommun som
har kvar verksamheten enligt Samverkansavtal (Bilaga 1).
Ersättningen är kostnadsneutralt för kommunen (Se bilaga 2 under rubrik ersättning).
Bedömning
Bedömningen är att det för den enskilde är värdefullt att Ungdomsmottagningarna bedrivs på ett
likvärdigt sätt i kommunerna.
Det är i dagsläget praktiska svårigheter att hantera uppdraget under till exempel sommarperioden då
annan personal från IFO behövt trygga upp verksamheten. Vidare är en 50 procentig tjänst
komplicerat för den som innehar tjänsten. Det innebär att hantera två olika arbetsområden och
arbetsplatser.
Utifrån ovanstående bedöms det som en bra lösning att regionen helt tar över verksamheten och att
kommuner ersätter regionen enligt föreslaget avtal.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-20
Beslutet skickas till
Sektor omsorg
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§ 38

KS/2021:439

Äldreomsorgsplan 2021-05-02
Utskottet för omsorgs beslut
Utskottet för omsorg föreslår Kommunstyrelsen besluta att
Anta Äldreomsorgsplan 2021-2026

Sammanfattning av ärendet
Verksamhetschef för äldreomsorg har tagit fram en plan för äldreomsorg.
Planen syftar till att tydliggöra styrning och ledning som ska vara grunden för arbetet och vara en
ledstjärna. Planen definierar vilken ambitions- och kvalitetsnivå som ska gälla inom äldreomsorgen.
Planen ska brytas ned i konkreta mål på varje arbetsplats. Målen ska gå att mäta och resultatet ska
fortlöpande utvärderas. Felaktigheter ska korrigeras. Äldreomsorgsplanen är till för att fungera som
ett instrument för att organisera och utveckla äldreomsorgen och tydliggöra och kartlägga behov.
Planen är riktad till personal inom äldreomsorgen och politiker.

Beslutsunderlag
Äldreomsorgsplan 2021-2026

Beslutet skickas till
Sektor omsorg
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§ 39

KS/2021:547

Ansökan om att starta en intraprenad på Kaprifolgårdens särskilda boende 2022
Utskottet för omsorgs beslut
Utskottet för omsorg föreslår Kommunstyrelsen besluta att:
1. Bevilja ansökan att starta intraprenad på Kaprifolgårdens särskilda boende
2. Uppdra åt sektorchef omsorg att upprätta avtal mellan Kaprifolgårdens särskilda boende och
sektor omsorg.
Sammanfattning av ärendet
2021-04-01 inkom en ansökan om att driva Kaprifolgårdens särskilda boende som intraprenad inom
Orust kommun. Enhetschef Kristin Dahlbom beskriver att Kaprifolgårdens verksamhetsidé är att
alla på Kaprifolgården ska ha en meningsfull tillvaro genom att man som hyresgäst görs delaktig i
hur verksamheten styrs. Hyresgästerna ska kunna påverka delar som är av vikt för dem t.ex. mat,
aktiviteter samt att det ges möjlighet att vara med och utveckla boendet. Det anser man kan uppnås
genom att medarbetarna görs delaktiga och får ansvar.
De tänker profilera boendet med att ” aktiviteter har en central plats i vardagen” och att ligga i
framkant med tekniska hjälpmedel för att utveckla aktiviteter.
Med ansökan som underlag för att starta en intraprenad på Kaprifolgårdens särskilda boende, så
anses den vara helt i linje med kommunens målstyrning och sektor omsorgs kvalitets och
ledningssystem.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-26
Beslutet skickas till
Sektor omsorg
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§ 40

KS/2021:546

Ansökan om att starta en intraprenad på Strandgårdens särskilda boende 2022
Utskottet för omsorgs beslut
Utskottet för omsorg föreslår Kommunstyrelsen besluta att:
1. Bevilja ansökan om att starta intraprenad på Strandgårdens särskilda boende
2. Uppdra åt sektorchef omsorg att upprätta avtal mellan Strandgårdens särskilda boende och
sektor omsorg.
Sammanfattning av ärendet
2021-04-26 inkom en ansökan om att driva Strandgårdens särskilda boende som intraprenad inom
Orust kommun. Enhetschef Alexander Fåll och Ann-Christine Eriksson beskriver att Strandgårdens
verksamhetsidé är att alla som arbetar på Strandgården ska ett salutogent synsätt och lägga stort
fokus på att tillsammans med hyresgästen skapa en meningsfull vardag genom ett personcenterat
arbetssätt. Hyresgästen spelar huvudrollen i sitt liv och vi som personal är ett stöd och motor som
möjliggör detta tillsammans med hyresgästen. Hyresgästerna ska kunna vara med och påverka
innehållet i sin vardag såsom måltider och aktiviteter samt att det ges möjlighet att vara med och
tycka till om Strandgårdens utveckling. Det uppnås genom att medarbetarna varje dag har rätt fokus,
stort engagemang och tar sitt egenansvar som är ett mantra på Strandgården.
Med ansökan som underlag där målet är att Strandgården ska bli Sveriges bästa äldreboende så anses
ansökan vara helt i linje med kommunens målstyrning och sektor omsorgs kvalitets och
ledningssystem.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-30
Beslutet skickas till
Sektor omsorg
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§ 41

KS/2021:545

Personal- och arbetsmiljöbokslut 2020, Sektor omsorg
Utskottet för omsorgs beslut
Lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Året 2020 har präglats av pandemin och särskilt har det satt ljus på äldreomsorgen och dess villkor
runt om i hela landet. På Orust kommun har alla medarbetare gemensamt bidragit till att vi haft en
mycket låg smittspridning inom våra verksamheter, vilket vi är tacksamma och stolta över.
En stor satsning har påbörjats inom sektorn att ställa om arbetssätt till mer förebyggande insatser
och hemmaplanslösning i form av nya verksamheter inom kommunen. Det bidrar till fler
arbetstillfällen och ökad kompetens inom socialtjänstens områden.

Sjukfrånvaron inom sektorn har under 2020 varit fortsatt hög vilket delvis kopplas till pandemin.
Det påbörjade arbetet med Suntarbetsliv fortsätter där Sektor Omsorg arbetade med åtgärder på
både individ, grupp och organisationsnivå. Detta genom följande åtgärder, hälsosamtal hos
företagshälsovården vid upprepad korttidsfrånvaro, HR-specialists medverkan på ledningsgrupper
och stöttning av Suntarbetslivs Resursteam till hela ledningslinjen.

Ett fortsatt arbete med heltid som norm och allt vad det har medfört har varit ett stort arbetsområde
för verksamheten och dess konsekvenser har påverkat våra medarbetares arbetsmiljö både under
året och åren dessförinnan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-30
Beslutet skickas till
Sektor omsorg
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§ 42

KS/2021:40

Delårsrapport, budgetuppföljning och prognosrapporter 2021
Utskottet för omsorgs beslut
Lägga informationen till handlingarna

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av helårsprognos per april 2021.
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§ 43

KS/2020:1525

Information om budgetförutsättningar för 2022-2024 för Sektor omsorg
Utskottet för omsorgs beslut
Lägga informationen till handlingarna
Sammanfattning av ärendet
Kommunens budgetprocess innebär normalt att kommunstyrelsen på våren får information om
underlag och förutsättningar från sektorerna på budgetdagar och genom skriftliga
budgetförutsättningar. Respektive utskott alternativt nämnd i sektor miljö- och byggs fall får
information om sektorns budgetförutsättningar.

Under april månad informerade sektorchef omsorg utskottet muntligt om budgetförutsättningarna
för sektor omsorg.
Nu har sektorn färdigställt de skriftliga budgetförutsättningarna som distribueras till
kommunstyrelsens ledamöter och ligger till grund för det fortsatta arbetet med förslag till flerårsplan
och budget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-03
Budgetförutsättningar 2022-2024 för sektor omsorg
Beslutet skickas till
Sektor omsorg
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§ 44

KS/2020:1237

Genomlysning av IFO_slutlig version
Utskottet för omsorgs beslut
Lägga informationen till handlingarna

Sammanfattning av ärendet
Ernst & Young redovisar rapport efter genomlysning av IFO.
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§ 45

KS/2020:549

Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som inte verkställts enligt SoL/LSS Kvartal 4
Utskottet för omsorgs beslut
Utskottet för omsorg föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
Godkänna statistikrapport kvartal 4 2020 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 4 2020 SoL och LSS
Verksamhetsområde

Antal beslut
ej verkställda
inom 3 mån.

Socialpsykiatri (SoL)
Äldreomsorg (SoL)
Individ- och familjeomsorg (SoL)
Stöd och omsorg (LSS)

0
4
Ej rapporterat

Beslut
verkställt efter
3 mån.
0

Totalt
rapporterade/
verksamhet

5
Ej rapporterat

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse m. bilaga daterad 2021-04-06
Beslutet skickas till
Sektor omsorg
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§ 46

KS/2021:552

Kvinnojouren Stenungsund
Utskottet för omsorgs beslut
Bevilja verksamhetsbidrag till Kvinnojouren i Stenungsund med 10 000 kronor för år 2021.
Sammanfattning av ärendet
Kvinnojouren i Stenungsund ansöker om verksamhetsbidrag för 2021.
Utskottet för omsorg beslutade 2020-08-11 § 59 att bevilja verksamhetsbidrag till Kvinnojouren i
Stenungsund med 10 000 kronor för 2020.
Kvinnojouren ger stöd till kvinnor som utsätts för våld i nära relationen via telefon, mail och besök.
Föreningens volontärer arbetar med att stötta utsatta kvinnor och barn genom bland annat kontakta
myndigheter, bilkörning och vara ett sällskap till de utsatta. Samtliga volontärer går en utbildning i
kvinnojourkunskap och har tystnadsplikt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-03
Verksamhetsberättelse
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Kvinnojouren Stenungsund
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§ 47

KS/2021:552

Ansökan om bidrag till Brottsofferjouren i Kungälv, Stenungsund, Tjörn, Orust och
StorGöteborg
Utskottet för omsorgs beslut
Bevilja verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren i Kungälv, Stenungsund, Tjörn, Orust och StorGöteborg med 10 000 kronor för år 2021.
Sammanfattning av ärendet
Brottsofferjouren i Kungälv, Stenungsund, Tjörn och Orust ansöker om
verksamhetsbidrag med en totalsumma om 15 000 kronor för år 2021.
Utskottet för omsorg beslutade 2020-06-09 § 50 att bevilja Brottsofferjouren i Kungälv,
Stenungsund, Tjörn och Orust 10 000 kronor i verksamhetsbidrag för 2020.
Brottsofferjouren är en ideell förening som är politiskt och religiöst obunden. Föreningen hjälper
och stöttar personer som utsatts för olika typer av brott.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-03
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Brottsofferjouren i Kungälv, Stenungsund, Tjörn, Orust och StorGöteborg
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§ 48

KS/2021:544

Kvalitetsberättelse 2020
Utskottet för omsorgs beslut
Lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2011:9, Ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete, beskrivs det 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.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-30
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§ 49

KS/2021:21

Sektorns information 2021 - Utskottet för omsorg
Utskottet för omsorgs beslut
Lägga informationen till handlingarna

Sammanfattning av ärendet
Sektorschef informerar om aktuella händelser
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§ 50

KS/2020:1478

Hemmaplanslösningar Sektor omsorg
Utskottet för omsorgs beslut
Lägga informationen till handlingarna

Sammanfattning av ärendet
Information om arbetet med hemmaplanslösningar inom sektor omsorg.
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§ 51

KS/2020:1479

Uppdrag samverkan lärande och omsorg
Utskottet för omsorgs beslut
Lägga informationen till handlingarna

Sammanfattning av ärendet
Information om uppdrag om samverkan mellan lärande och omsorg.
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