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Datum

2021-04-06

Utskottet för omsorg

KALLELSE/underrättelse till sammanträde

Ledamot som är förhindrad att delta
inkallar ersättare att tjänstgöra
Plats och tid Årholmen, 2021-04-13, klockan 10:00
Ordinarie
Britt-Marie Andrén Karlsson (S)
Hilden Talje (M)
Susanne Gustafsson (L)
Maria Sörkvist (C)
Ragnwi Marcelind (KD)
Ersättare
Eva Skoglund (S)
Hans Pernevik (FO)
Martin Reteike (MP)

1.

Ärende
Verksamhetsuppföljning 2021 Utskottet för omsorg

Diarienummer
KS/2021:22

2.

Äldreomsorgsplan 2021-03-04

KS/2021:439

3.

Äldreomsorg 2021

KS/2021:169

4.

Förstudie beställning

KS/2021:442

5.

Förstudie beställning korttidsboende

KS/2021:441

6.

Habiliteringsersättning 2021

KS/2021:440

7.

Tillfälligt stödboende på Herrgården
Uppföljning boende st
Budget 2022 med plan för 2023-2024

KS/2020:1478

Sektorns information 2021 Utskottet för omsorg
Uppdrag samverkan lärande och
omsorg
Ordförande informerar 2021 Utskottet för omsorg

KS/2021:21

8.

9.
10.
11.

KS/2020:1525

KS/2020:1479
KS/2021:20

Föredragande
Kl. 10.00–10.30
J. Svensson
C. Vikström
Kl. 10.30–10.45
M. Hasselgren
Kl. 10.45-11.00
M. Hasselgren
L. Gardtman
Kl. 11.00–11.15
M. Lundström
Kl. 11.15–11.30
M. Lundström
Kl. 11.30–11.45
M. Lundström
Kl. 11.45–12.00
M. Lundström
Kl. 13.00-14.00
E. Haglund
M. Lundström
A. Karlsson
M. Hasselgren
L. Relfsson
L. Gardtman
Kl. 14.00-14:30
L. Gardtman
Kl. 14.30-14:30
L. Gardtman

Datum

2021-04-06
Kommunstyrelsen

ORUST KOMMUN

Britt-Marie Andrén Karlsson
Ordförande

Lisa Abrahamsson
Sekreterare
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Datum

2021-04-06
Kommunstyrelsen
Verksamhetsuppföljning 2021 - Utskottet för omsorg, KS/2021:22
Information från boendestöd.
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Datum

2021-04-06
Kommunstyrelsen

Äldreomsorgsplan 2021-03-04, KS/2021:439
Dialog kring Äldreomsorgsplan (utkast).
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Datum

2021-04-06
Kommunstyrelsen
Äldreomsorg 2021, KS/2021:169
Förslag till beslut
Utskottet för omsorgs beslut
Att sektorn förfogar över medlen för 2021 och förbereder ett projekt i samarbete med utskottet
inför 2022.
Sammanfattning av ärendet
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2021 fördela statsbidrag till landets
kommuner för en äldreomsorgsatsning.
Syfte med statsbidraget är att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer. Varje
kommun ska senast den 28 februari 2022 återrapportera hur statsbidraget har använts. Medel
som inte har använts eller som inte har använts i enlighet med angivna villkor i regeringens beslut
eller dessa anvisningar ska återbetalas.
Medlen får användas utifrån lokala behov i syfte att möjliggöra förbättringar och utveckling av
verksamheten.
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Datum

2021-04-06
Kommunstyrelsen
Förstudie beställning, KS/2021:442
Förslag till beslut
Utskottet för omsorgs beslut
Utifrån genomförd behovsanalys ge sektorchef i uppdrag att av sektor samhällsutveckling,
fastigheten beställa en förstudie avseende verksamhetslokaler för ett resurscenter socialpsykiatri
på Ågården.
Sammanfattning av ärendet
Sektor omsorg har tillsammans med kommunens lokalstrateg genomfört en behovsbeskrivning
och behovsanalys avseende ett resurscenter socialpsykiatri.
Ett möjligt alternativ som framkommer i behovsanalysen är Ågården, som bedöms ha flera
fördelar och skulle fungera bra som resurscenter, både som boende och som aktivitetshus.
Bedömningen grundar sig bland annat på det geografiska läget, lägenheterna, närhet till allmänna
kommunikationer, närhet till den vuxenpsykiatriska öppenvårdsmottagning och annan
samhällsservice. En annan fördel är att fastigheten inom kort blir tillgänglig för annan
verksamhet.
Nästa steg i processen är att genomföra en förstudie för att undersöka förutsättningar och
möjligheter att anpassa lokalerna utifrån verksamhetens behov. Förstudien får visa vilka
eventuella prioriteringar och nödvändiga åtgärder som behöver genomföras samt om förväntade
kostnader bedöms vara rimliga i relation till nyttoeffekten.
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Datum

2021-04-06
Kommunstyrelsen
Förstudie beställning korttidsboende, KS/2021:441
Förslag till beslut
Utskottet för omsorgs beslut
Utifrån genomförd behovsanalys ge sektorchef i uppdrag att av sektor samhällsutveckling,
fastigheten beställa en förstudie avseende verksamhetslokaler för ett korttidsboende för barn och
ungdomar enligt LSS
Sammanfattning av ärendet
Sektor omsorg har tillsammans med kommunens lokalstrateg genomfört en behovsbeskrivning
och behovsanalys om ett korttidsboende för barn och unga i egen regi.
Ett möjligt alternativ som framkommer i behovsanalysen är före detta skolan i Mollösund.
Lokalerna som tidigare byggts om och anpassats för HVB för ensamkommande bedöms med
viss ombyggnad vara mycket lämpliga för korttidsboende barn och unga. Det finns flera sovrum,
stora gemensamhetsutrymmen, stort kök med matsal, gymnastiksal och personalutrymmen. En
fördel är att fastigheten är i kommunal ägo och att den till viss del är tillgänglighetsanpassad. En
bra och trygg utomhusmiljö som kan anpassas för målgruppen. En fin närmiljö med närhet till
natur, hav och bad. En miljö som är fantastiskt för lägerverksamhet på sommaren och andra
skollov.
I Orust kommun finns i dagsläget inget korttidsboende för barn och ungdomar med
funktionsnedsättning. Korttidsboendet är en möjlighet till miljöombyte för barnet/ungdomen
och samtidigt avlastning för de närstående.
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Datum

2021-04-06
Kommunstyrelsen
Habiliteringsersättning 2021, KS/2021:440
Förslag till beslut
Utskottet för omsorgs beslut
Att ge sektorn i uppdrag att rekvirera stimulansmedel från socialstyrelsen i syfte att bibehålla 2019
och 2020 års höjning av habiliteringsersättning, samt att göra två extrautbetalningar under 2021
som en bonus baserat på deltagares närvaro på daglig verksamhet LSS.
Sammanfattning av ärendet
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att även för 2021 fördela medel till kommunerna i
stimulansbidrag för habiliteringsersättning. Statsbidraget får användas av kommunerna i syfte att
införa eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS
(habiliteringsersättning). Statsbidraget får även användas till att bibehålla en nivå på dagpenningen
som tidigare höjts med hjälp av statsbidraget.
Medlen är avsedda för habiliteringsersättning och ska betalas via dagpenning utifrån deltagande i
daglig verksamhet enligt LSS.
Bidragets storlek Statsbidraget som ska fördelas efter rekvisition omfattar totalt
350 mnkr kronor under 2021. Hur mycket medel som varje kommun kan rekvirera för 2021
framgår av Socialstyrelsens fördelningsnyckel för ändamålet. Denna är framräknad utifrån antalet
deltagare som finns i daglig verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) i kommunen, enligt den senaste statistik som Socialstyrelsen har Orust
kommun har möjlighet att rekvirera 484 423 kr för 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-25
Socialstyrelsens anvisningar för att rekvirera stimulansbidrag, bilaga 1
Socialstyrelsens fördelning av statsbidrag 2021 för habiliteringsersättning, bilaga 2
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Sektor omsorg
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Datum

2021-04-06
Kommunstyrelsen

Tillfälligt stödboende på Herrgården, KS/2020:1478
Förslag till beslut
Utskottet för omsorgs beslut
Att ge sektorn i uppdrag att på Herrgården i Henån starta upp ett tillfälligt stödboende för vuxna
i avvaktan på en mer långsiktig lösning. Sektorn ska löpande redovisa verksamhetens utveckling,
resultat och kostnader.
Sammanfattning av ärendet
Som en del i arbetet med hemmaplanslösningar utreds och planeras det för boende inom
socialpsykiatrin i egen regi. Dels utreds förutsättningarna för ett stödboende på Ågården och dels
undersöks möjligheten för en äldrepsykiatriavdelning på något av kommunens särskilda boenden.
Det finns idag inte någon form av boende inom socialpsykiatrin i Orust kommun.
Det finns däremot ett omgående behov av boende för personer med svårigheter som på olika sätt
är kopplade till psykisk ohälsa och samsjuklighet. Därför föreslår sektorn att snarast starta upp ett
stödboende/korttidsboende på Herrgården som en tillfällig lösning i avvaktan på den utredning
som pågår om en mer långsiktig lösning
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Datum

2021-04-06
Kommunstyrelsen
Budget 2022 med plan för 2023-2024, KS/2020:1525
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Datum

2021-04-06
Kommunstyrelsen

Sektorns information 2021 - Utskottet för omsorg, KS/2021:21
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Datum

2021-04-06
Kommunstyrelsen
Uppdrag samverkan lärande och omsorg, KS/2020:1479
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Datum

2021-04-06
Kommunstyrelsen
Ordförande informerar 2021 - Utskottet för omsorg, KS/2021:20
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Datum

2021-04-06
Kommunstyrelsen
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