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Inledning
Kommunfullmäktige har antagit en vision för kommunen som ska vara
styrande för kommunens planering. Visionen talar om vad vi vill uppnå:

Orust – den gröna och trygga ön där tanken är fri och drömmar får liv!
Visionen är vägvisande för att sätta mål och för vår utveckling.
Kommunfullmäktige har utifrån visionen beslutat om tre målområden, och
totalt sex tillhörande mål.

Folkhälsa, omsorg och social hållbarhet
Livet är tryggt och lätt att leva på Orust.
På Orust genomsyrar perspektivet social hållbarhet och folkhälsa all
kommunal verksamhet. Vi satsar på hälsa och livskvalitet, tillgång till bra
bostäder och möjlighet att utöva sin kultur, religion och sina demokratiska
rättigheter. Vår sociala hållbarhet och folkhälsa garanterar kommande
generationers välbefinnande.
Vi erbjuder goda aktiviteter för våra äldre och insatser till dem som behöver
stöd. Det finns även ett rikt utbud av tidiga folkhälsoinsatser för våra barn. Vi
samverkar med civilsamhällets alla aktörer och har skapat nya plattformar för
civilsamhället och näringslivets medverkan.
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Orust ligger i framkant vad gäller service och stöd till brukarna. Det finns en
öppenhet för nya rön, tillvaratagen erfarenhet och delaktighet inom vård och
omsorg efter varje enskilt behov.
Det finns trygga och utvecklande boendeformer för alla äldre och alla med
funktionsvariation. Fokus ligger på det förebyggande och hälsofrämjande
arbetet inom all verksamhet.
Äldreomsorgens verksamheter är till för medborgarna, och i första hand de
som har behov av och rätt till de insatser vi enligt lagstiftning har skyldighet
att erbjuda. Vi ansvarar för omsorg om äldre och funktionshindrade. De
lagstiftningar som i huvudsak styr vårt arbete är socialtjänstlagen (SoL), lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt hälso- och
sjukvårdslagen (HSL). Det är viktigt att våra insatser är tillgängliga för
medborgarna vid de tidpunkter behovet uppkommer. Sektorns medarbetare
måste flexibelt, i samordning med andra, självständigt anpassa sitt sätt att
arbeta och sin arbetstid till de krav verksamheten vid varje tidpunkt ställer.
En förutsättning för vårt arbete är att vi fastställer inriktningen för sektorns
insatser. Vi har i denna plan formulerat den grundsyn som utgör basen för vår
verksamhet.

Organisation
Sektor omsorg är, utöver den centrala ledningen och administrationen, indelat
i fyra verksamhetsområden; äldreomsorg, vård och omsorg, stöd och omsorg
och individ- och familjeomsorg. Från den centrala ledningen inom sektorn
styrs och samordnas verksamheterna och det systematiska kvalitetsarbetet.
Till vår hjälp har vi utöver våra fasta medarbetare även timvikarier, främst
inom äldreomsorg samt stöd och omsorg.

Syfte och målgrupp
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
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till för att fungera som ett instrument för att organisera och utveckla
äldreomsorgen och tydliggöra och kartlägga behov. Planen är riktad till
kommunens invånare, personal inom äldreomsorgen och politiker.

Bakgrund
Socialtjänstlagen är en ramlag, vilket innebär att lagen endast anger de yttre
ramarna för biståndsbesluten. Kommunerna ges genom det kommunala
självstyret en viss frihet att utforma och anpassa besluten. Det är därför viktigt
med ett styrdokument, som tar sin grund i politiska mål och visioner och som
därmed kan vara vägledande i övergripande beslut, men också finns med i det
dagliga arbetet. I denna plan använder vi begreppet äldre och med det menar
vi vanligen personer 65 år och äldre. Det är den gräns som normalt tillämpas i
socialtjänstlagen (SoL) när det gäller avgränsning av äldre i förhållande till
andra grupper i lagstiftningen – och därmed den gräns som används i
äldreomsorgsplanen för Orust kommun. Parallellt med en äldreomsorgsplan,
pågår i Orust kommun arbete med en lokalförsörjningsplan, där bland annat
äldreomsorgens framtida behov och möjligheter ur ett lokalbehovsperspektiv
finns med som en
viktig del.

Grundsyn och verksamhetsidé och –inriktning
Utgångspunkten för allt arbete inom sektorn är att varje människa har ett eget
ansvar och en egen vilja att själv hantera sin situation, det vill säga att
tillgodose sina egna och sina närståendes behov. Varje människa har rätt att få
ta detta ansvar. Ansvaret kan endast inskränkas med hänsyn till omgivningens
och den enskildes rätt till skydd och utveckling. Varje människa har någon
förmåga att ta detta ansvar. Den enskilde ska vara delaktig i hur hjälpen och
stödet ges, och insatsen ska ges med hänsyn till den enskildes
självbestämmande och integritet.

Utifrån vår grundsyn och lagstiftningens krav, har vi följande inriktning för
vårt arbete:
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● Vår uppgift är att bistå med insatser när behov finns. Det vill säga när
den enskilde inte har förmåga att tillgodose dessa behov genom egen
försorg.
● Vi ska genom förebyggande arbete, i samverkan med andra, förhindra
att behov av insatser uppkommer.
● Vi ska verka för att den enskilde genom arbete, daglig verksamhet och
annan sysselsättning ges möjlighet till ett meningsfullt liv.
● Våra insatser ska alltid ges så att de stödjer och utvecklar den enskildes
förmåga och oberoende och bidrar till den enskildes möjligheter att
leva ett värdigt liv. Tydligt visa för den enskilde vad de kan få hjälp
med och på vilket sätt.
● Vi ska samverka med andra aktörer och samarbeta inom kommunen så
att den enskilde upplever en sammanhållen vård och omsorg.
● Vi ska erbjuda stöd till anhöriga.

Styrdokument och lagar
Äldreomsorgen styrs framförallt av socialtjänstlagen, SoL, men också av hälsooch sjukvårdslagen, HSL. De nationella målen för äldreomsorgen i Sverige
uttrycks, förutom i lagstiftningen, i riksdagens mål för äldrepolitiken och i den
nationella utvecklingsplanen för vård och omsorg.

Socialtjänstlagen (SoL)
Enligt SoL 5 kap. 4 § ska kommunens omsorg om äldre inriktas på att äldre
personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande, leva och bo
självständigt och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.
Den äldre personen ska, så långt det är möjligt, själv kunna välja när och hur
stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges.
Socialnämnden ska även erbjuda stöd för att underlätta för de personer som
vårdar eller stödjer en närstående.1

1 SFS 2001:453. Socialtjänstlag. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453
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Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
Enligt HSL 18 kap. ska varje kommun erbjuda en god hälso- och sjukvård åt
dem, som efter beslut enligt SoL, bor på särskilt boende. Kommunen ska även
i samband med dagverksamhet, som omfattas av SoL, erbjuda en god hälsooch sjukvård åt dem som vistas där. En kommun får även i övrigt erbjuda dem
som vistas i kommunen hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård).2

Äldreomsorgens nationella värdegrund
Den 1 januari 2011 trädde två nya bestämmelser i kraft i socialtjänstlagen. I 5
kap. 4 § SoL infördes en bestämmelse om en nationell värdegrund för
äldreomsorgen och i 5 kap. 5 § SoL en bestämmelse som talar om den äldre
personens ökade möjligheter till inflytande vid genomförandet av insatserna.
Kommunerna får själva avgöra hur värdegrunden ska tillämpas och hur de ska
leva upp till den. Värdegrunden ska befästa ett synsätt om att äldre ska kunna
leva utifrån sin identitet och personlighet, vilket innebär dels ett värdigt liv (se
nedan), dels att känna välbefinnande (se nedan) i tillvaron.
Med värdigt liv menas bland annat:
● En privat sfär och kroppslig integritet.
● Individanpassning och delaktighet i beslut och insatser.
● Ett gott bemötande av den äldre och dennes anhöriga.
● Skälig levnadsnivå.
Välbefinnande är en subjektiv känsla, men med att känna välbefinnande kan
menas:
● Känsla av trygghet.
● Upplevelse av meningsfullhet det vill säga uppleva och känna
sammanhang och en helhet i sitt liv, upplevelser av samhörighet och
gemenskap, stöd att leva efter sin kultur, livsåskådning och tro,
upplevelser av livsmod, eufori och lust.

2 SFS 2017:30. Hälso- och sjukvårdslag. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30
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Nationella riktlinjer vid demenssjukdom
Socialstyrelsen har delat in de nationella riktlinjerna vid demenssjukdom i
följande områden:
● Förebyggande åtgärder.
● Utredning och diagnostik.
● Utredning och uppföljning efter fastställd diagnos och under
demenssjukdomens förlopp.
● Basal vård, omvårdnad och omsorg.
● Aktiviteter, fysisk träning och hjälpmedel.
● Boende, miljö och organisation.
● Läkemedelsbehandling.
● Utredning, omvårdnad och behandling vid särskilda tillstånd.
● Stöd till anhöriga.
Nedan sammanfattas de rekommendationer som Socialstyrelsen bedömt vara
centrala förutsättningar för att riktlinjerna ska ge önskat resultat.
● I första hand basal utredning, sedan utvidgad utredning.
● Personcentrerad vård och omsorg, ett multiprofessionellt teamarbete
och utbildning.
● Uppföljning minst en gång per år.
● Hälso- och sjukvården bör erbjuda behandling med mediciner mot
kognitiva symtom till personer med mild till måttlig Alzheimers
sjukdom.

● Utredning av de bakomliggande orsakerna till beteendemässiga och
psykiska symtom hos personer med demenssjukdom (BPSD). För
personer med demenssjukdom och samtidig depression bör hälso- och
sjukvården erbjuda behandling mot depressionen.
● Dagverksamhet som är anpassad för gruppen. Yngre personer bör
erbjudas plats i dagverksamhet som specifikt anpassats för deras behov.
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● Särskilt boende specifikt anpassat för personer med demenssjukdom.
Socialtjänsten bör även verka för att boendets miljö är personligt
utformad, hemlik och berikad och att de personer som har behov av
utevistelse ges möjlighet till detta.
● Stöd till anhöriga i form av möjligheter till utbildningsprogram och
psykosociala stödprogram, kombinationsprogram och avlösning.

Sekretess
Inom allt socialt arbete spelar sekretessen en fundamental roll för
möjligheterna att skapa en förtroendefull kontakt med de människor som
söker sociala tjänster. Den enskilde måste kunna lita på att de uppgifter som
lämnas om personliga förhållanden stannar inom myndigheten.

Orust kommuns äldre
Orust är en kommun med en hög medelålder. Med dagens medicinska
expertis lever människor längre vilket innebär att de får större vårdbehov. Fig.
1 och 2 nedan visar utvecklingen som varit de senaste åren, fr.o.m. 2016 t.o.m.
2019, för antal äldre och äldre i särskilt boende. Fig. 1 visar framskrivning av
äldre i kommunen om fem år.
Andel äldre invånare i kommunen
2016

2017

2018

2019

Invånare 65+, andel (%)

28,4

28,9

29,6

29,9

Invånare 65–79, andel (%)

21,8

22,1

22,6

22,7

Invånare 80+, andel (%)

6,7

6,8

7,0

7,2

Fig. 1. Andel äldre bland kommunens invånare. Statistik från SCB tillhandahållen av RKA.

Framskrivning
2016

2017

2018

2019
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Framskrivning, förväntad andel invånare 65–79

22,7

23,3

23,2

22,8

7,7

8,2

8,7

9,1

år om 5 år i kommunen, andel (%)
Framskrivning, förväntad andel invånare 80+ år
om 5 år i kommunen, andel (%)
Fig. 3. Befolkningsframskrivning, andel äldre invånare. Statistik från Statisticon AB, Skatteverket och
SCB tillhandahållen av RKA.

11

Äldre i särskilt boende
2016

2017

2018

2019

Äldre 65+ i särskilda boendeformer, andel (%)

3,3

3,3

3,3

3,4

Äldre 65–79 i särskilda boendeformer, andel (%)

0,9

0,9

0,9

-

Äldre 80+ i särskilda boendeformer, andel (%)

11,2

11,2

10,8

-

Medelålder för särskilt boende

86,1

85,9

85,8

86,6

Ålder för inflyttning till särskilt boende, median

87

86

88

Personer 65+ i särskilda boendeformer i egen

0,0

0,0

0,0

0,0

1 526

1 110

1056

1 076

regi, andel (%)
Vårdtid/antal dagar i särskilt boende, median

Fig. 2. Antal personer särskilt boende efter ålder. Statistik från SCB, Socialstyrelsen och Palliativa
registret tillhandahållen av RKA.

Orust kommuns äldreomsorg
Nedan följer ett antal områden som äldreomsorgen arbetar med nu. Det är
också områden där äldreomsorgen ska verka pådrivande för att nå uppsatta
mål.

Aktiviteter och meningsfullt liv
Möjligheten att få leva ett aktivt liv i samvaro med andra är mycket viktig.
Den som bor på ett särskilt boende ska erbjudas två schemalagda aktiviteter
varje vardag och en varje helg. Sysslolöshet, i förening med social isolering,
skapar i många fall ett ökat behov av hjälp. Socialtjänsten skall därför verka för
att möjligheter till aktiv samvaro finns för människor i alla åldrar.
Socialtjänsten skall uppmuntra enskildas och organisationers initiativ att driva
verksamheter med sådan inriktning. Det egna ansvarstagandet, inflytandet
och delaktigheten är lika viktiga faktorer som aktiveringen i sig självt. Alla
människor måste få känna att man i något avseende kan ta ansvar för sig själv
och sin person. Särskilt viktigt för självuppfattningen är att man betyder något
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för någon annan – att ha en uppgift. Socialtjänstens övergripande arbete med
hälsa och kultur är ett sätt att bidra till en ökad kulturell upplevelse och
delaktighet för den enskilde brukaren.

Mötesplats
Pensionärer kan köpa lunch och äta i gemenskap på Kaprifolgårdens
äldreboende. Efter ett uppehåll p.g.a. ombyggnad, som beräknas färdigställas
våren 2021, kommer också Strandgårdens äldreboende ha mötesplats igen.

Individens behov
Sektor omsorg ska utformas utifrån en helhetssyn på individen. Det är
väsentligt att vara lyhörd för människors kultur, språk, livsåskådning och tro i
det dagliga arbetet. Att skapa ett öppet klimat med rum för individen och
dennes kultur, språk, livsåskådning och tro är en av sektorns arbetsuppgifter.

Kvalitet
Kvaliteten på de insatser som erbjuds är grunden till förtroende hos den
enskilde. Det är därför viktigt att de insatser som ges har god kvalitet. Det
gäller utförande såväl som bemötande.
Socialstyrelsen definierar kvalitet som att en verksamhet uppfyller de krav och
mål som gäller enligt lagar och andra föreskrifter för verksamheten samt
beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter. Utöver detta, har
sektor omsorg definierat kvalitet enligt följande:
● Insatserna ska utgå från en helhetssyn, vara samordnade och präglas av
kontinuitet.
● Insatserna ska vara kunskapsbaserade och effektivt utförda.
● Insatserna ska vara trygga, säkra, tillgängliga, jämlika och präglade av
rättssäkerhet i myndighetsutövningen.
● Medarbetarna har rätt kompetens för sitt uppdrag.
Kvalitetsutveckling skall ske fortlöpande i all verksamhet och avse alla typer av
aktiviteter. Det kräver en hög medvetenhet hos medarbetarna om sitt och
sektorns uppdrag. Medarbetarna måste också förstå sin egen betydelse för att
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kvaliteten hålls på en hög nivå. En felaktigt utförd åtgärd kan få negativa
konsekvenser. I ett aktivt kvalitetsarbete skall vi fastställa mål, som beskriver
vad vi vill uppnå.
När det gäller bistånd till enskilda är kvalitetsarbetet i stor utsträckning
kopplat till dokumentation och planer för den enskilde. Allt bistånd skall ges
utifrån den enskildes behov och egen förmåga och skall planeras i samråd med
den enskilde eller dennes legale företrädare. Varje insats skall ges målinriktat
och med särskilt angivet syfte. Upprättad plan skall visa när, hur och varför
bistånd skall ges. I planen ska anges när resultatet av den givna insatsen skall
utvärderas, följas upp och eventuellt förändras.

Antagna värdighetsgarantier i Orust kommun
Alla äldre med ett individuellt biståndsbeslut som inkommer med klagomål
eller synpunkter ska få ett besked inom fem dagar om vem som ansvarar för
att ärendet behandlas och inom fyra veckor få en återkoppling om vilka
åtgärder som vidtagits för att hitta en lösning på ett konkret problem.
Alla äldre i särskilt boende ska erbjudas ett samtal varje halvår. Syftet med
samtalet är att från den enskildes perspektiv skapa bättre förutsättningar för
ett värdigt liv och åldrande. Samtalet ska handla om hur, när och på vilket sätt
insatserna genomförs samt den enskildes upplevelse om välbefinnandet.
Alla äldre i särskilt boende ska ha genomförandeplaner som beskriver när
omsorgen ska ges under dygnet. Förändras tidpunkten för insatsen mer än
+/-30 minuter så ska den enskilde informeras om detta.

Brukares medinflytande och delaktighet
Att kunna påverka sin vardag är en självklar rättighet. Brukares delaktighet är
därför väsentlig inom sektor omsorg. Detta sker under formaliserade möten
tillsammans med intresseorganisationer. På verksamhetsnivå finns brukarråd
på de olika enheterna. Brukarundersökningar genomförs för att belysa ett
område. På individnivå ska den enskilde ha inflytande för att kunna påverka
sin livssituation. Det gäller i alla delar av processen från ansökan till
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genomförande. Det är viktigt att tala om vilka beslut som kan påverkas och på
vilken nivå inflytandet kan ske.
En målsättning inom hemtjänsten är att öka den äldres inflytande, förbättra
samverkan kring den äldres behov samt öka handlingsfriheten för
hemtjänstpersonalen att tillmötesgå den äldres dagsaktuella behov och
önskemål. Personalkontinuiteten ska höjas och arbetet med
genomförandeplaner och kontaktmannaskap ska stärkas och utvecklas. En
tätare och mer kontinuerlig avstämning mellan bistånd och verkställighet än
vad som sker idag behövs för att antalet timmar ska hamna på en optimal nivå.
Delaktighet är ett mål i sig men också ett medel för att nå bra resultat. Viljan
och förmågan att vara lyhörd för hur andra ser på saken är en framgångsfaktor
för ett gott resultat i arbetet. Att stärka och sätta tilltro till människors egna
resurser, att våga ge förtroende och stärka nätverk får god effekt på
socialtjänstens arbete. Det är viktigt att finna former som når många och även
de som inte verkar motiverade eller intresserade.
Synpunkter och klagomål, avvikelser, lex Sarah samt vårdskada
Socialtjänsten och verksamhet enligt LSS3 ska ha ett ledningssystem som
säkerställer kvalitet i verksamheten. Ledningssystemet ska säkerställa att det
finns rutiner för att samla in och använda klagomål och synpunkter för att
förebygga fel och utveckla verksamheten. Arbetet ska innefatta riskanalys,
egenkontroll och utredning av avvikelser. Med avvikelser avses klagomål och
synpunkter samt även hanteringen av rapporteringsskyldigheterna enligt lex
Sarah och rapportering av vårdskada.4 En kvalitetssäkerhetsberättelse och en
patientsäkerhetsberättelse skrivs varje år.
Utredning av klagomål och synpunkter
Den som bedriver verksamheten ska enligt SOSFS 2011:9 ta emot och utreda
klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet. De mottagna klagomålen
och synpunkterna ska utredas och utredningen ska leda till att den som
bedriver verksamhet ska kunna ta ställning till om det förekommit avvikelser.
3 SFS 1993:387. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1993387-om-stod-och-service-till-vissa_sfs-1993-387
4 SOSFS 2011:9. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/konsoliderade-foreskrifter/20119om-ledningssystem-for-systematiskt-kvalitetsarbete/
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Med avvikelse avses att verksamheten inte når upp till krav och mål enligt
lagar och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och
stöd och service till vissa funktionshindrade och beslut som har meddelats
med stöd av sådana föreskrifter.
Sektor omsorg redovisar en gång per år en sammanställning av klagomål och
synpunkter till utskottet för omsorg och kommunstyrelsen (KS). Ansvarig för
sammanställningen av klagomål och synpunkter är respektive verksamhetschef
med hjälp av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och utvecklare, och
ansvarig för redovisning i utskottet och KS är sektorchef. Sammanställningen
ska på ett tydligt sätt visa på antalet inkomna klagomål och synpunkter, vilken
karaktär dessa har och vilka åtgärder som vidtagits. Sammanställningen ingår
också i den årliga kvalitetsberättelsen.
Frivilliga krafter
Många av de uppgifter som sektor omsorg har att lösa kräver professionell
kompetens och kunskap som enbart kan tillägnas genom utbildning och/eller
lång yrkeserfarenhet. Dessa uppgifter ska anställda inom sektorn utföra.
Andra uppgifter, som bidrar till att göra livet meningsfullt, kan utföras av
andra. Orust kommun har många och aktiva ideella organisationer som utför
ett mycket viktigt arbete. Sektor omsorg vill uppmuntra initiativ som leder till
att dessa organisationer själva blir än mer aktiva. De anhöriga/närstående
utgör en av de stora frivilliga krafterna i samhället. Här kommer det an på
sektorn att stödja anhöriga/närstående.

Miljömässig hållbarhet
Orust kommun arbetar med miljömässig hållbarhet inom äldreomsorgen
genom att bl.a. fokusera på tre områden: engångsartiklar, matsvinn och
inkontinens. Dessutom ska resande med bil och cykel förändras eller ersättas
för att minska miljöpåverkan.
Engångsartiklar
Istället för engångsprodukter används tygservetter, flergångsduschförkläden,
tvättlappar i frotté till övre hygien och flergångshaklappar. Vid byte används
självdoserande diskmaskiner. Rakapparater används istället för
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engångsrakhyvlar och rätt sorts burkar används för matförvaring. Personalen
ökar sin kunskap om handskanvändning, som när de ska och inte ska
användas. De undersöks också om sugrör går att ersätta med exempelvis
pipmugg och personalen prövar flergångskaffefilter. Papperskorg med lock
kan användas för att slippa gå ut med soporna lika ofta och därmed använda
färre plastpåsar.
Matsvinn
Matsvinn minimeras genom att bl.a. väga matavfall, beställa rätt
portionsstorlekar och märka mat i kyl och frys ordentligt med information om
vad som ska vara var, när det är öppnat m.m. Kylplattor köps in för att finnas
överallt där det behövs. Kolsyremaskiner införskaffas för att kunna användas
istället för flaskvatten. Miljöarbetet inkluderar även regelbundna kostmöten
med köket och att ha mejlkontakt och en bok på matvagnen för att ge respons
till köket. Kostdatasystemet Matilda ska utvecklas med exempelvis
information om boendes matpreferenser. Det är också viktigt att vara
noggrann med en bra måltidsmiljö. För att avgöra om mat behöver slängas
eller inte ska personal lukta, känna och smaka på produkterna. T.ex. rester
eller gammal frukt kan fortfarande passa bra att använda till vissa ändamål.
Inkontinensskydd
Regelbundna toalettbesök är det absolut viktigaste, även för den boendes
skull. När skydd behövs ska det användas på rätt sätt och skyddet ska vara
utprovat och anpassat till individens behov. Personal får utbildning och
vikarier får även mentorer. Arbetssätt som används är exempelvis
sambeställningar av material och att ha ordning och reda i förråd och att rensa
där vid behov. Här ska äldreomsorgen även arbeta med blåsdysfunktion enligt
Senior Alert som beskrivs mer längre ner.
Elbilar
Hela Orust kommun håller på att övergå till elbilar för personal och då även
inom äldreomsorgen. Antalet bilar ska också minska. Även elcyklar används
och kan komplettera elbilar för att minska bilkörningen. Förutom
klimataspekten har detta också fördelar för bemanning och personalhälsa.
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Inköp
För att möta den växande skaran av äldre som kommer behöva
hemtjänstinsatser måste äldreomsorgen hitta nya sätt att tillgodose de äldres
behov av stöd. Hösten 2020 infördes webbinköp och fördelarna är många.
Brukaren får mer tid tillsammans med våra medarbetare, tid som tidigare
användes för att handla i en fysisk affär. De kan se aktuellt utbud och välja
matvaror med hjälp av sina egna ögon, vilket blir ett lyft i vardagen då många
på flera år inte kunnat handla själva. Den här formen av matinköp ökar
effektiviteten och minskar de kostnader som verksamheten normalt sett har
kring matinköp. Brukaren får mer tid med personal och medarbetaren känner
mindre stress. Insatsen inköp är en insats som annars tar mycket personaltid
och som kan vara ett arbetsmiljöproblem då personalen tvingas bära tunga
kassar. Att beställa hem varor via internet hem till dörren är något som blivit
allt mer vanligt förekommande, och idag använder flertalet kommuner sig av
internethandel för inköp av dagligvaror till enskilda i hemtjänsten, istället för
att personal åker till affären och handlar. En övergång till att enskilda i
hemtjänsten beställer hem mat via internet skulle minska antalet utförda
biståndstimmar och därmed kostnaden för kommunen, även om kommunen
står
för leveranskostnaden.

Kompetens
Medarbetare ska tydligare arbeta utefter genomförandeplan och 24h-struktur.
Till hjälp kan mappsystem och strukturtavla bistå med tydlighet och
kvalitetssäkring. Endast utbildade undersköterskor tillsvidareanställas och
anställda ska få kompetensutveckling genom utbildningsplaner som
exempelvis Demens ABC eller Senior Alert. All personal ska känna till
äldreomsorgens nationella värdegrund.
SAMO
Samordningsansvarig undersköterska (SAMO) är en funktion som finns nära
hyresgästerna och undersköterskorna på särskilt boende. Det är en
samordnande funktion för att få ihop alla professioners insatser vilket
resulterar i ökad kvalitet för hyresgästerna. Kärnan i verksamheten är
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kontaktperson och hyresgäst men runt dem finns det olika professioner som
ingår i teamet för att helheten skall fungera. I teamet ingår vårdbiträde,
undersköterska, sjuksköterska, enhetschef, rehab personal och ibland anhörig
och läkare.
Undersköterskans kompetens och uppdrag
Enligt SOSFS 2011:125 ska den som ska arbeta med stöd och hjälp till äldre
personer uppnå kunskaper och förmågor i enlighet med de allmänna råden
och genom godkända kurser om 1 100 poäng i de programgemensamma
karaktärsämnena och 300 poäng i ämnet gerontologi och geriatrik i vård och
omsorgsprogrammet eller annan liknande utbildning. Tillräckliga kunskaper i
svenska för att uppnå förmågan att förstå, tala, läsa och skriva svenska i
enlighet med dessa allmänna råd.
BPSD
Att arbeta med och registrera i BPSD-metoden kan bidra till en ökad
livskvalitet för personer med demenssjukdom. Det finns en rutin gällande
vilka personer som ska registreras och vem som har ansvar för registreringen.
BPSD gruppen bestående av enhetschefer och sjuksköterska har uppdraget att
utveckla arbetet med BPSD registreringar och bistå enheterna med att
registrera. I nuläget, 2020, har vi ingen påfyllnad med registratorer utan
verksamheten får arbeta med metoden utan att delta i kvalitetsregistret.
Senior Alert
Senior Alert är ett nationellt kvalitetsregister och ett verktyg för att stödja
vårdprevention för äldre personer som riskerar att falla, få trycksår, minska i
vikt, utveckla ohälsa i munnen och/eller har problem med blåsdysfunktion.
Senior Alert underlättar för vård- och omsorgspersonal att systematiskt
identifiera risker på individnivå, vidta åtgärder samt följa upp insatserna. Att
använda Senior Alert innebär att arbeta med ett förebyggande systematiskt
kvalitetsarbete.

5 SOFS 2011:12. Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i

socialtjänstens omsorg om äldre. https://lagen.nu/sosfs/2011:12#page001-text
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Utbildning
Dessa utbildningar ingår i utbildningsplanen för vård och omsorgspersonal:
● Lyftutbildning ska genomföras av varje medarbetare som hanterar en
lyft skall ha lyftkörkort som förnyas ungefär var tredje år.
● Läkemedelsutbildning ska genomföras av varje medarbetare som
mottar en delegering skall först ha genomgått utbildning. Den behöver
göras regelbundet, ungefär en gång per år.
● “Demens ABC” bör genomföras av all personal som arbetar med
personer med demenssjukdom och repeteras vid behov.
● “Nollvision – för en demensvård utan tvång och begränsningar” bör
genomföras av all personal som arbetar med personer med
demenssjukdom och repeteras den vid behov.
● “Jobba säkert med läkemedel” ska genomföras av all personal som har
läkemedelsdelegering och repeteras den vid behov, c:a en gång per år.
● “SIP för vuxna – webbutbildning” ska genomföras av alla enhetschefer.
Utbildningen handlar om att samordna en individuell plan vid psykisk
sjukdom.

Kostnader
Vi är i bra nivå kostnadsnivå nettokostnadsavvikelse och kostnad per invånare
men dyra i kostnad per brukare. I fig. 4 och 5 visas kostnader per invånare och
hemtjänsttagare.
Kostnader för äldreomsorg
2016

2017

2018

2019

Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%)

13,3

6,8

4,3

4,1

Kostnad äldreomsorg, kr/invånare 65+

58 531

55 648

55 985

56 711

Kostnad äldreomsorg, kr/invånare 80+

249 733

237 960

235 464

234 673

Fig. 4. Kostnader för äldreomsorgen. Statistik från SKR, SCB och Orust kommun tillhandahållen av
RKA.
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Kostnader för hemtjänst
2016

2017

2018

2019

Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/inv 65+

23 354

21 711

21 391

20 252

Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/inv 80+

99 645

92 839

89 966

83 803

Kostnad hemtjänst äldreomsorg,

370 214

366 334

368 760

372 420

kr/hemtjänsttagare
Fig. 5. Kostnader för hemtjänst fördelat på invånare och hemtjänsttagare efter ålder. Statistik från SCB
och Socialstyrelsen tillhandahållen av RKA.

Utveckling
Det pågår en omställning inom hälso- och sjukvården där kommunen, istället
för landstinget, förväntas ta mer ansvar6. Framgångsfaktorer för den nära
vården är t.ex. användning av ny teknik, samverkan mellan kommun och
landsting, satsning av egenvård samt att personalen är delaktiga vid
utvecklingen av e-tjänster. Nedan beskrivs områden där större förändringar
planeras.

Effektivisering och sänkning av kostnader
Samhällets utveckling skapar krav på förändringar inom socialtjänsten. Det
ekonomiska utrymmet är beroende av konjunkturen och det innebär ibland att
vi inte kan möta förändringar genom tillskott av nya resurser. Istället måste vi
finna nya vägar och nya metoder inom befintliga ramar. Det är av största vikt
att vara uppmärksamma på vilka insatser som ges, när och hur de ges och vad
dessa insatser har för kvalitet.
Fortsatta och pågående effektiviseringar inom hemtjänsten är
● samma timpeng 450 kr för beviljad timme fr.o.m. 2019 t.o.m. 2022

6 SOU 2017:01. Samordnad utveckling för god och nära vård. http://www.sou.gov.se/godochnaravard/
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● att minska volymen i hemtjänsten genom snabba uppföljningar och
samverkan
● att minska timmar per brukare
● fler platser på särskilt boende (SÄBO) för att minska kostnadskrävande
brukare i hemtjänsten
● snabb hantering vid in- och utflytt på SÄBO
● att sänka sjukfrånvaron, arbeta med friskfaktorer och rutin sjukfrånvaro
● rehabiliterande arbetssätt med brukare
● att minska dubbelbemanning
● boendestöd socialpsykiatri
● planering för att bygga trygghetsboenden
● samplanering större områden och ev. centralisering i Varekil
● optimerat schema och planering
● webbinköp för brukare
● elbilar och elcyklar för att minska antal bilar och bränslekostnader
● digitala nycklar till brukares bostäder
● tillsyn via webbkamera.

Kompetensutveckling
Statens satsning Äldreomsorgslyftet innebär att våra medarbetare inom
äldreomsorgen kan erbjudas betald utbildning på arbetstid. Det möjliggör
både fler fasta anställningar och ökad kvalitet. Orust kommun har 135
anställda inom hemtjänsten och 210 anställda på SÄBO, alltså totalt 345
anställda. Andel utbildade bland tillsvidareanställda är 91,9 % 2020. I
december 2021, då första omgången Äldreomsorgslyftet genomförts kommer
vi ha 95,4 % utbildade.

Boende
Sektor omsorgs utgångspunkt är att alla insatser, så långt som möjligt, ska ges
i den enskildes eget hem. Ibland inkommer den enskilde med en ansökan om
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att flytta till ett särskilt boende. En sådan ansökan prövas enligt gällande
lagrum. Behovet av hemtjänstinsatser och särskilda boenden ökar bland
invånare efter 80 års ålder. Efter 90 år ökar behovet än mer. Enligt SCBs
befolkningsprognos från 2020 ökar antalet personer som är äldre än 80 år från
1105 personer år 2020 till 1755 personer år 2030. Det är en ökning med 59 %.
För åldersgruppen äldre än 90 år bedöms motsvarande ökning bli 61 personer
eller 32 %.
Grundprincipen är att individer enbart är aktuella för en plats på
omsorgsboenden om de dygnet runt har omfattande vård- och omsorgsbehov
som inte kan tillgodoses i hemmet. Med det som utgångspunkt har en prognos
gjorts som utgår från att 3,2 % av befolkningen äldre än 65 år kommer att vara
i behov av särskilt boende. Det innebär att antalet platser behöver, utifrån
2020 års befolkningsprognos, öka med 27 stycken fram till år 2030. Fig. 5
visar en prognos för antal och andel äldre som kommer behöva särskilt
boende. Fig. 6 visar en prognos över antal boende personer och
tillgängliga platser.
Personer som kommer behöva särskilt boende

Antal

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

4687

4744

4792

4852

4911

4959

4997

5036

5099

5152

150

152

153

155

157

159

160

161

163

165

197

199

201

204

206

208

210

212

214

216

personer 65+
Om 3,2 % har
behov av SÄBO
Om 4,2 % har
behov av SÄBO
Fig. 5. Prognos för andel av kommunens invånare med behov av särskilt boende. Statistik enligt
kommunens
egna beräkningar.
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Utveckling av antal boende och antal platser

Boende

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

180

182

183

185

187

189

190

191

193

195

2

1

2

2

2

1

1

2

2

184

184

187

189

191

191

192

195

197

170

170

170

170

170

170

170

170

170

-14

-14

-17

-19

-21

-21

-22

-25

-27

Förändring
Totalt behov
Tillgängliga

180

platser, exkl.
korttidsboende
Differens,
antal platser
Fig. 6. Prognos för antal invånare med behov av särskilt boende och antal platser. Utgångspunkt 2020,
boende 165, kö 15 personer, totalt 180 personer. Statistik enligt kommunens egna beräkningar.

En ökning av detta slag är omöjlig att rymma inom befintliga enheter, varför
en möjlighet skulle vara att satsa på en ny enhet för att möta ökningen. I
dagsläget är alla särskilda boenden utom ett ägda av kommunen, Gullvivan i
Henån, som ägs av ett privat fastighetsbolag. Avseende Gullvivan finns ett
hyresavtal som löper på 20–25 år. Ett alternativ för att lösa det kommande
behovet kan vara att inte förlänga det kontraktet när det löper ut till förmån
för att i egen regi i etapper, allt eftersom behovet ökar, bygga ett stort nytt
boende med uppemot 80 platser. Ett modernt attraktivt boende med
förutsättningar för en bra arbetsmiljö och att kunna arbeta resurseffektivt
både vad gäller yta och personal. Orust kommun har en lokalförsörjningsplan
för 2020–2024 med utblick mot 2024.
Intraprenader
Äldre- och demensboendet Fyrklövern, med 32 lägenheter, drivs sedan 2018
som intraprenad. Demensboendet Kaprifolgården kommer att starta som
intraprenad 2022, och äldre- och demensboendet Strandgården kommer
antagligen ansöka om det inför 2022 eller 2023. Det finns ett riktat uppdrag
från politiker att öka antalet äldreboenden som drivs i form av intraprenader.
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Digitalisering
Orust kommun har ett pågående digitaliseringsarbete för att med olika
digitala verktyg förbättra och underlätta omsorgen. Här beskrivs olika delar av
digitaliseringsarbetet och hur det kan förändra äldreomsorgen.
Lifecare Mobil Omsorg
Lifecare Mobil Omsorg (LMO) är en ny mobilapplikation som är fullt ut
uppkopplad till “Lifecare utförare”, vilket Orust kommun sedan strax före
årsskiftet använder inom äldreomsorgen. LMOs gränssnitt är mer modernt
och användarvänligt, den nya krypteringen är säkrare och mobilapplikationen
ger en snabbare och bättre överblick över dagens besök. Lifecare-modulerna
ersätter delvis tidigare system och är Tietos uppföljare till Procapita.
Införandet av LMO benämns därmed som en uppgradering med nya
funktioner och förbättringar som nya moduler för effektivare arbetssätt.
Digital signering av läkemedel
Digital signering innebär att man byter ut handskrivna läkemedelslistor mot
en digital funktion, i vilken personalen kan intyga att läkemedlet delats ut, och
som har en påminnelsefunktion så att insatsen inte glöms av. De flesta digitala
signeringsfunktioner har också en delegeringsfunktion som blir ett stöd i
delegeringsprocessen. Erfarenheter i andra kommuner visar att andelen
insatser som sker inom föreskriven tid förbättrats avsevärt, vilket både
kvalitetssäkrar insatsen och säkerställer patientsäkerheten. En övergång till
digital signering kommer också få tidsmässigt stor betydelse då det minskar
pappershanteringen för den legitimerade personalen som arbetar med att ta
fram signeringslistor.
Digitala lås
Med en digital låslösning kommer den vanliga nyckeln ersättas med en digital
nyckel i personalens mobiltelefon och en låsenhet på brukarens ytterdörr.
Lösningarna kommer kunna administreras och följas upp centralt och digitalt.
Resor för nyckelbyten försvinner helt, och den medarbetare som behöver akut
tillträde till en brukare kommer med ett knapptryck kunna komma in och
hjälpa. Nyckelhantering inom olika delar av omsorgen eller
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socialförvaltningen är ett välkänt problem som skapar stora utmaningar inom
logistik och säkerhet. Traditionell nyckelhantering innebär många och ibland
långa resor, för att hämta och byta nycklar mellan medarbetare, och
omfattande administration och uppföljning för att vara praktiskt
genomförbart. För att kunna tillhandahålla hemtjänst behövs också ofta flera
nycklar till varje lägenhet eller hus, men ändå finns det ingen garanti för att
rätt person har nyckel vid en nödsituation.
Digital utveckling för invånare
De digitala verktygen kan öka kvaliteten på omsorgen för kommunens
invånare inom flera områden. Här förklaras flera viktiga punkter.
● Ökad trygghet för vård- och omsorgstagare och anhöriga. Många vårdoch omsorgstagare befinner sig i hemmen och för att öka tryggheten
hos både omsorgstagarna och anhöriga är kontakt på distans ett sätt att
minska oron. Det gäller både kontakt mellan anhöriga och
omsorgstagare samt mellan vårdgivare och anhöriga och
omsorgstagare.
● Snabb, kvalitetssäkrad och rättssäker handläggning. Med rätt digitala
verktyg kan handläggning utföras kvalitetssäkrat och mer effektivt.
Vanligt förekommande processer kan automatiseras för att öka
effektiviteten och därmed ge medarbetarna större utrymme för
kvalificerat arbete.
● Ökad patient- och rättssäkerhet. Vårdgivare utför ofta sitt arbete när
de är mobila, vilket ställer stora krav på patientsäkerheten där
information måste dokumenteras i rätt system, vid rätt tid. Lämpliga
digitala verktyg förenklar processen att hålla information säker.
● Ökad medicinsk säkerhet. Med många kontakter inom hälso- och
sjukvården finns ökade krav på interoperabilitet mellan de olika system
som hanterar information om invånaren. Med större möjlighet till
utbyte av information minimeras risken för felbehandling.
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Digital utveckling för medarbetare
Med mobila och flexibla arbetssätt kan kvaliteten ökas genom att
dokumentation sker på plats. Då man inte behöver ta sig till kontorsmiljö för
att administrera och dokumentera sparas både tid och resurser kopplade till
resande och förflyttning. För att medarbetare ska få ägna sig åt
kärnverksamheten kan digitalisering vara ett medel för att förenkla och
effektivisera administrationen. Genom att automatisera enkla och ofta
förekommande processer, som indirekt stödjer arbetet, tillåts kvalificerad
personal att ägna sig åt arbete som ökar kvaliteten i mötet med invånarna.
Digital utveckling för ledning
Med lämpliga verktyg kan ledning få god överblick över sina verksamheter och
med rätt underlag göra rimliga prognoser och därmed lägga en god planering.
Digitaliseringen kan bidra till att information hanteras på ett säkert sätt
genom att processerna tydliggörs och medarbetarna har stöd i
informationshanteringen.
Ledning kan genom systemen följa hur informationen hanteras samt ha den
lätt åtkomlig vid behovsstyrd kartläggning eller revision. Medarbetare inom
samma verksamhet samt mellan olika verksamheter inom kommunen
samverkar ofta, vilket gör kommunikationen mellan dem mycket viktig. De
samverkar också externt, både genom krav på rapportering till diverse
myndigheter, i övergången från landstingsvård till kommunal vård samt i mer
frivilliga samarbetsformer.

Schemastruktur för utförandedelen av hemtjänst
Heltid som norm är nu infört i samtliga arbetsgrupper inom hemtjänsten.
Verksamheten arbetar aktivt med att kunna använda tillgänglig personal på
bästa sätt. Utmaningar och förbättringsområden i arbetssätten har
identifierats. Arbetets syfte är att leda till konkreta förslag till nya eller
förbättrade processer för arbetet med scheman och samplanering arbetas
fram. Processen kommer även att beröra arbetet med en ökad flexibilitet
mellan de olika enheterna kvällar och helger.
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Undersökning om centraliserad hemtjänst
En ny detaljplan i Varekil är på gång och därigenom har frågan uppkommit
om Hemtjänsten har behov av lokaler i den nya detaljplanen. Därför
undersöks nu vilka behov som finns inom äldreomsorgen, vilka svårigheter
som genomförandet av förändringen skulle föra med sig och vilka för- och
nackdelar en centraliserad hemtjänst skulle ha på lång sikt. Undersökningen
görs för att kunna beräkna om en sådan förändring skulle leda till en generell
förbättring, vilket fortfarande är oklart.

Ny socialtjänstlag
Särskilda utredaren Margareta Winberg har överlämnat slutbetänkandet från
utredningen Framtidens socialtjänst till socialminister Lena Hallengren.
Utredningen föreslår att en ny socialtjänstlag ska ersätta nuvarande lag som
ska få karaktären av ramlag. Utredningens större förslag handlar om
förebyggande och lätt tillgänglig socialtjänst, övergripande planering och
planering av insatser, kunskapsbaserad socialtjänst och möjligheten att
tillhandahålla insatser utan föregående behovsprövning. Den nya
socialtjänstlagen föreslås träda i kraft 1 januari 2023. Utredningens förslag om
en ny socialtjänstlag innebär bl.a. att det i socialtjänstlagen införs en
bestämmelse som anger vad som avses med socialtjänst och att begreppet
insatser genomgående används
i lagen.7

Framtidsscenario
Ett förändringsarbete påbörjades inom hemtjänsten under 2018 och fortsätter
för att sänka kostnaderna. En del i detta arbete är att minska antalet
biståndsbedömda timmar med 25 000. Nya arbetssätt och sätt att tänka
behöver tid att etableras. Det är därför en bedömning att en rimlig utveckling
är att minskningen sker under en tvåårsperiod, det vill säga 2020–2022. Om
timpriser för utförda timmar för 2020 och 2021 inte förändras ger det en
besparing på cirka 2 mnkr under perioden. Den sammantagna bedömningen
är således att det under 2020–2021 kan genomföras besparingar motsvarande
7 SOU 2020:47. Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag.

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/08/sou-202047/
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cirka 11,3 mnkr. Detta skulle innebära att Orust kommun, beräknat utifrån
2018 är standardkostnad, under 2021 skulle ha en nettokostnad i nivå med
eller under beräknad standardkostnad, se fig. 7 nedan.

Nettokostnadsavvikelser i äldreomsorgen

Fig. 7. Äldreomsorgens nettokostnadsavvikelse år 2015–2021. Statistik enligt kommunens egna
beräkningar från ekonomi LR.

Äldreomsorgsplanens genomförande
Genomförande av denna plan innebär att
● sektorn skall verka för att människor har en meningsfull sysselsättning
och möjligheter till ett aktivt liv
● alla insatser, så långt som möjligt, ges i den enskildes eget hem
● planen skall brytas ned i konkreta mål på varje arbetsplats
● finna former för organiserat medborgarinflytande.

Ledningens och medarbetarnas uppgift
Det åligger ledningen och alla medarbetare i organisationen att känna till
innehållet i denna plan, och att kontinuerligt arbeta för att innehåll i grundsyn
och verksamhetsidé kommer till uttryck i den dagliga verksamheten.
Det åligger verksamhetens chefer att i takt med utvecklingen och ekonomiska
resurser genomföra nödvändiga organisationsförändringar, och andra åtgärder
29

som är ägnade att anpassa organisationen till förändrade förutsättningar. Det
åligger varje chef att genomföra de förändringar som fastställs i denna plan,
och att genom en ständigt pågående dialog med övriga medarbetare, utveckla
verksamhetens innehåll och kvalitet i den riktning planen anger.

Den politiska uppgiften
Det åligger kommunens politiska ledning och övriga förtroendevalda att skapa
möjligheter för planens genomförande. En förutsättning för detta är att varje
förtroendevald känner till innehållet i planen. Varje förtroendevald bör också
medverka till att grundsyn och verksamhetsidé blir kända bland medborgarna
i övrigt.
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Datum

Diarienummer

2021-03-24
Sektor omsorg
Lena Gardtman
telefon 0304-33 43 85
e-post: lena.gardtman@orust.se

Statsbidrag
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. Exempel på utvecklingsområden kan vara:
Utvecklingsområde

Lokala behov

n

Styrning och

Övergripande

ledning

behov

1. förbättrad

Ansökan från

Chefsstöd

Fortsätta arbetet

arbetsmiljö och

enheterna

Utbildningsins

med

atser

samplanering

arbetsvillkor

och heltidsresan
2. arbete för

Ansökan från

Utbildningsins

Utbildnings-

personcentrerad

enheterna

atser

Sjuksköterska

personer med

Äldre-äldre med

Utveckla en

Rehabassistent

demenssjukdom

intellektuell

enhet för äldre

vård och omsorg av

funktionsnedsättni

personer med

ng. Det behövs

psykisk ohälsa

mer kunskap och
även aktiviteter för
målgruppen äldre
med
funktionsnedsättni
ng

3. motverka

Ansökan från

Förebyggande

ensamhet bland

enheterna

äldreomsorg-

äldre
4. öka

projekt
Ansökan från

Insatser för att

personalkontinuitet enheterna

minska

en

sjuktalen

5. förebygga

Ansökan från

MAS, EC, VC,

Inköp av

smittspridning av

enheterna

SC och

skyddsmaterial,

covid-19

kommunlednin utbildningsinsats
g

6. utveckla stöd till

Förebyggande

anhörigvårdare

äldreomsorg-

er

projekt
7. utveckla

Ansökan från

Projektledare

informationssäkerh

enheterna

för stöd i

eten och

utvecklingsarb

väldfärdstekniken

etet

Material

inom
äldreomsorgen

Utbildning

2

Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2021 och de kan användas till och
med den 31 december 2021. Det är tillåtet att använda rekvirerade medel
retroaktivt för verksamhet från och med den 1 januari 2021.
Utifrån ovanstående kriterier så föreslår förvaltningen att delar av medlen
söks av berörda enheter för att skapa engagemang, tillit och delaktighet.
Vi behöver lägga fokus på kortsiktiga lösningar för att nå långsiktiga effekter
då villkoren ser sådana ut. Vi måste intensifiera arbetet med att ställa om
verksamheterna. Vi behöver organisera både ekonomiska och personella
resurser på nya sätt och med högre effektivitet samt ta tillvara
digitaliseringens möjligheter där den gör nytta i välfärden. Vi önskar lägga
tonvikten på:


Utbildningsinsatser



Sjuktalen



Digitala och tekniska lösningar



Chefsstöd

Att göra en organisationsförändring är ett omfattande projekt som ställer krav
som tar tid att arbeta med. Får vi medel även 2022 så behöver vi 2021 för att
genomlysa och rigga ett projekt. Vi behöver ta reda på kostnadseffekterna i
stor skala, effekterna av att ha ett lyckat projekt. När ett riktat bidrag tar slut
efter ett eller ett par år, måste kommunen besluta om den själv ska fortsätta
finansiera den uppbyggda verksamheten eller avveckla den. Om det riktade
statsbidraget till exempel har varit avsett för att öka personaltätheten behöver
kommunen sedan hitta nya sätt att fortsätta finansiera dessa tjänster.
Förslag att förvaltningen förfogar över medlen för 2021 och förbereder ett
projekt i samarbete med utskottet inför 2022

Lena Gardtman
3

Sektorchef

4

Kommunförvaltningen
Maria Ottoson Lundström
Tel: 0304-33 40 00
E-post: maria.ottostromlundstrom@orust.se

Datum

Diarienummer

2021-03-25

/KS/
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Utskottet för omsorg

Beställning av förstudie avseende resurscenter socialpsykiatri på Ågården
Förslag till beslut
Utskottet beslutar att
1. 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.
Resurscenter socialpsykiatri
Ett resurscenter skapar förutsättningar för att effektivt kunna samla och samordna resurser
och verksamheter som ger stöd till personer som ger stöd till personer med psykisk ohälsa
och samsjuklighet. Resurscentret ska innehålla lägenheter/stödboende för vuxna personer
med psykisk ohälsa, lokaler för boendestödspersonal och andra stödfunktioner samt lokaler
för olika sociala aktiviteter.
Idag saknar kommunen boende för personer med socialpsykiatriska behov. Alla dessa
insatser köps i dagsläget av externa utförare vilket är kostnadsdrivande. Sektorns
bedömning är att en uppstart av ett boende i kommunen skulle vara både kvalitetshöjande
och kostnadseffektivt.
Under de senaste åren har antalet personer med beslut om någon form av boendeplacering
inom socialpsykiatri varierat mellan 7-10 personer. Kostnaden för köpt boende
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socialpsykiatri 2020 uppgick till ungefär 8 mnkr. Behovet av socialpsykiatriska insatser
förväntas fortsätta öka och det är därför angeläget att kommunen skyndsamt planerar för
och vidtar åtgärder för att kunna erbjuda rätt stöd på hemmaplan och undvika stora
kostnadsökningar framöver.
Det finns behov av ett flexibelt boende för personer med svårigheter som på olika sätt är
kopplade till psykisk ohälsa och samsjuklighet. Det kan vara personer som skrivs ut från
slutenvården eller behandlingshem och som behöver mer tid för återhämtning eller mer tid
för att hitta mer långsiktigt hållbara lösningar. Hur länge en person kan behöva bo i ett
stödboende kan variera stort, allt från att bara behöva en kortare tids återhämtning till att
behöva flera månader eller till och med år för att sedan kunna flytta till ett mer självständigt
boende.
Stödboende i lagen
Stödboende för vuxna regleras inte i lagen och är inte tillståndspliktig boendeform.
Stödboende för vuxna ska inte förväxlas med stödboende för barn och unga mellan 16-20
år som infördes i lagen 2016 och som nu är en tillståndspliktig verksamhet
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-03-31
Behovsbeskrivning upprättad 2021-02-22
Behovsanalys upprättad 2021-03-15
Lokalförteckning, daterad 2021-03-15
Beslutet skickas till
 Sektor omsorg
 Ekonomienheten
 Sektor samhällsutveckling, fastighetsenheten

Orust Kommun
Sektor omsorg

Lena Gardtman
Sektorchef omsorg

Maria Ottosson Lundström
Verksamhetschef Stöd och omsorg

Behovsbeskrivning
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2021-02-22

Dnr:

Handläggare

Verksamhetschef Maria Ottosson Lundström
Telefon 0304-33 41 34
e post: maria.ottossonlundstrom@orust.se

Behovsbeskrivningen avser:
Resurscenter Socialpsykiatri – Boende med särskild service/stödboende och aktivitetshus.
Sammanfattning
Ett resurscenter skapar förutsättningar för att effektivt kunna samla och samordna resurser
och verksamheter som ger stöd till personer med psykisk ohälsa och samsjuklighet.
Förutom att kommunens verksamheter inom socialpsykiatri har sina lokaler i huset kan det
bli en samverkansarena med andra aktörer som exempelvis regionens öppenpsykiatri,
personligt ombud, försäkringskassan, ideella föreningar och brukarorganisationer. Därför
bör det finnas lokaler för aktiviteter och möten alla veckans dagar.
Boendestödet tillsammans med andra stödfunktioner kommer vara det stödteam som utgör
basbemanningen i verksamheten, utöver det kommer boendet bemannas upp utifrån behov.
Behov av stödboende för vuxna inom socialpsykiatri
Det är svårt att prognostisera framtida behov inom socialpsykiatrin, vem som helst kan
drabbas av något oförutsägbart och komma i behov av insatser inom socialpsykiatri.
Idag saknar kommunen boende för personer med socialpsykiatriska behov. Alla dessa
insatser köps i dagsläget av externa utförare vilket är kostnadsdrivande. Sektorns
bedömning är att en uppstart av ett boende i kommunen skulle vara både kvalitetshöjande
och kostnadseffektivt.
Under året har antalet personer med beslut om någon form av boendeplacering inom
socialpsykiatri varierat mellan 7-10 personer under året. Kostnaden för placeringar
socialpsykiatri 2020 uppgick till ungefär 8 mnkr. Behovet av socialpsykiatriska insatser
förväntas fortsätta öka och det är därför angeläget att kommunen skyndsamt planerar för
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och vidtar åtgärder för att kunna erbjuda rätt stöd på hemmaplan och undvika stora
kostnadsökningar framöver.
Det finns ett omgående behov av ett flexibelt boende för personer med svårigheter som på
olika sätt är kopplade till psykisk ohälsa och samsjuklighet. Det kan vara personer som
skrivs ut från slutenvården eller behandlingshem och som behöver mer tid för återhämtning
eller mer tid för att hitta mer långsiktigt hållbara lösningar. Hur länge en person kan behöva
bo i ett stödboende kan variera stort, allt från att bara behöva en kortare tids återhämtning
till att behöva flera månader eller till och med år för att sedan kunna flytta till ett mer
självständigt boende. Det kan också vara personer som inte har en egen bostad och behöver
få stöd med att söka och sedan klara av eget boende.
Genom att starta ett boende inom socialpsykiatri i egen regi kan kommunen på ett bättre
sätt följa upp och ha kontroll över verksamhetens innehåll, kvalitet och kostnader. Det ger
även förutsättningar för att fortsätta en långsiktig och hållbar utveckling inom området.
Lokalisering
Resurscentret bör integreras med annan bebyggelse, placeras i kollektivtrafiknära områden
och gärna nära service. Det är en fördel om boendet har tillgång till en utemiljö med
möjlighet till både gemenskap och avskildhet.
Stödboende vuxna
Stödboende riktar sig till individer som har stora problem att klara ett eget boende. Stödet
syftar, precis som vid boendestödjande insatser i hemmet, till att öka motivationen för och
förmågan att ta ett större ansvar för sin situation, skapa och behålla vardagsrutiner,
motverka social isolering och främja delaktighet i aktiviteter utanför hemmet. Skillnaden
ligger i bostadens inramning och att boendet har en fast personalbemanning. Boende med
särskild service kan vara livslångt men kan också vara en form av
stödboende/korttidsboende för en tids återhämtning eller träning inför ett mer
självständigt boende.
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Stödboende i lagen
Stödboende för vuxna regleras inte i lagen och är inte tillståndspliktig boendeform.
Stödboende för vuxna ska inte förväxlas med stödboende för barn och unga mellan 16-20 år
som infördes i lagen 2016 och som nu är en tillståndspliktig verksamhet.
Ett alternativ skulle kunna vara att istället införa serviceboenden. Det skulle innebära att
insatsen blir tydligare och harmonierar bättre med gällande lagstiftning. En översyn av
detta alternativ behöver man i så fall bland annat utreda konsekvenserna av att kommunen i
serviceboenden har hälso- och sjukvårdsansvaret till och med sjuksköterska vilket inte är
fallet för stödboenden
Generell utformning av boendet
Stödboende innebär ett antal lägenheter som har tillgång till service och stöd, där det finns
tillgång till personal och närhet till gemensamhetslokal.
Förutom boendes bostadsmiljö finns också behov av utformning för att säkerställa personal
ens trygghet och säkerhet när det kan uppkomma hotfulla situationer
Kommunikationsstråk och allmänna utrymmen med utökat ryggningsavstånd.
Boendet ska ha anpassad ljudmiljö. En eller två lägenheter med högre ljudklass.
Belysning enligt standard. Utemiljön ska vara upplyst och överskådlig.
Tillgänglighet enligt dagens krav. Viss del utformas med utökad tillgänglighet.
Avskärmning för insyn. Säkerhetsglas där risk för inträngning av utomstående.
Säkerhetsglas i inomhusmiljön av arbetsmiljöskäl.
Utrymningslarm i boendet. Ljud ska höras i hela bygganden samtidigt.
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Lås och larm. Verksamhetens ytor behöver inbrottslarm.
(Överfallslarm) och bråklarm med positionering och tvåvägskommunikation.
Trygghetslarm ska finnas. Beröringsfritt låsningssystem (tagg)
Wifi tillgängligt i hela anläggningen. Basutbud av TV avgiftsfritt.
Lägenheterna
Lägenhetens utformning enligt särskilt rumsfunktionsprogram.
Access till entré och korridorer ger ingen vidare direktaccess till gemensamhetsutrymmen.
Lägenhetsdörr med titthål.
Plats för säng och klädförvaring.
Plats för mindre sittgrupp och TV.
Kök motsvarande 1 rum och kök.
Plats för matbord och minst två stolar.
Hygienrum med normal tillgänglighet och lättstädade ytor.
HWC-larm vidarekopplat till personalyta.
Förråd som kan rymma personligt lösöre. Ett eller två förråd för bohag, internt eller externt.
Gemensamhetslokal i boendet
Med gemensamhetslokaler avses de rum som nyttjas gemensamt av de boende.
De gemensamma rummen får inte utformas med institutionell prägel.
Huvudentré med glasat vindfång med tät inre dörr.
Porttelefon med kamera kopplad till personaltelefon.
Kök och matplats med plats för 8 sittande.
Vardagsrum ca 30 m2. Plats för minst 6 fåtöljer och bord. Plats för TV.
Gemensam tvättstuga med plats för brukartvätt och personalens tvätt.

5 (9)
Dnr:

Städförråd med plats för städutrustning och tillgång till utslagsvask. Väggfasta
förvaringshyllor.
Balkong/uteplats bör ligga i anslutning till boendets gemensamhetsutrymme.
Personalutrymmen kan samutnyttjas med övriga verksamheter i huset. Det är en fördel med
två möjliga in- och utgångar. En utgång som leder direkt ut och en till
gemensamhetsutrymmet.
Expedition med fönster eller titthål i dörr. Plats för minst en arbetsplats med dator,
skrivare/kopiator. Värdeförvaring. Lås med tagg/nyckel.
Jour rum/vilrum med plats för säng, sängbord och förvaring av sängkläder. Utrymmet ska
ligga nära toalett och gärna intill expeditionen. Lås med tagg och nyckel.
Omklädningsutrymme för personal inreds med förvaringsskåp för kläder och värdesaker.
Skåpen kan sambrukas beroende på personalgruppens storlek och arbetstider. Titthål i
dörren.
Personaltoalett med dusch inreds enligt norm. Antalet handdukshängare skall vara anpassat
till personalgruppens storlek. Nära jour rum/vilrum. Tvättpelare kan behövas och
installeras i duschrum eller omklädningsrum. Högskåp med förvaring.
Pentry önskvärt inom personaldelen, alternativt egen mikro och kyl i det gemensamma köket.
Arbetsmiljö. Vid planering av boendet behöver också eventuell risk för hot och våld beaktas.
Till exempel bör reträttvägar planeras.
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Resurscenter – aktivitetsdel och personal
Kök med möjlighet att laga mat till ca 25 perosner.
Träningskök och möjlighet att ha matlagningskurser med 6-7 deltagare. Fikaföräljning.
Utrustning; snabb diskmaskin, två spisar, två diskbänkar, stora arbetsytor (köksö), stora kyl
och frys
Serveringsyta/Cafédisk. Låsbar lucka/jalusi.
Rum för samvaro och måltider i anslutning till kök, öppen yta med plats för ca 20 sittande
fördelat på 4-6 bord.
Mindre trinett med kyl, kaffeautomat/bryggare, microugn som kan användas vid aktiviteter
när köket är stängt (tex föreningar som har aktiviteter kväll eller helg).
Plats för två sittgrupper à fem fåtöljer. Förberett för vägg-TV.
Två grupprum för möten, kurser och samtal.
Ett rum för 12 personer med standardutrustning för mötes- och konferensrum. Klassat som
samtalsrum. Ett rum för 6 personer, klassat som sekretessrum. Båda med möjlighet till
digitala möten.
Aktivitetsrum
Musik- och medierum.
Skapande verksamhet.
Boendestöd
Kontor med plats för 4-6 personer, ståarbetsplatser. Tillgång till arkivskåp, nyckelskåp,
skrivare. Gemensamt perosnalrum med övrig verksamhet.
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Kontorsarbetsplatser, 8-10 arbetsplatser
AME, beroendestödjare, samordnare boendestöd, arbetscoach, ungdomsstödjare,
enhetschef, extra kontorsplats för externa. Kan vara kontorslandskap men då krävs ett tyst
rum.
Personalrum kan ev samordnas med boendet. Plats för 6-8 personer.
Övrigt får kompletteras senare.
Det första steget inför en eventuell investering är en behovsbeskrivning. Det innebär att ta fram
en problembeskrivning och beakta omvärldspåverkan. Verksamheten ansvarar för att formulera
behovet och klargöra vad som ska uppnås. Nästa steg i investeringsprocessen är att göra en
behovsanalys (se separat mall för behovsanalys).
1.1. Kontaktuppgifter
Datum

Sektor

2021-01-15

Sektor Omsorg

Avser verksamhet
Flexibelt stödboende/korttidsboende för personer med psykisk ohälsa. En form av mellanboende för
kortare eller längre tid för återhämntning.
Uppdragsgivare

Tfn

E-post

Lena Gardtman

0304-33 43 85

Lena.gardtman@orust.se

Kontaktperson för uppdraget

Tfn

E-post

Maria Ottosson Lundström

0304-33 41 34

Underskrift

1.2. Problembeskrivning
Orsak till behovet
(kryssa )

Ny
verksamhet

Utökning av
verksamhet

Myndighetskrav

Ändrat
arbetssätt

Ej ändamålsenliga
lokaler

Teknisk
kapacitet
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X
Orsak till behovet
(beskrivning)

Orust kommun saknar idag helt boende för personer med psykisk sjukdom, psykisk
funktionsnedsättning och samsjuklighet. När perosner som skrivs ut från
slutenpsykiatrin eller behandlingshem kan det behövas ytterligare en tid för
återhämtning på ett boende med personal.

Resurshushållning
Nyinvesteringar
och större
ombyggnader bör
göras i sista hand!

Kan åtgärder vidtas som
innebär att behovet inte
kvarstår?

Kan åtgärder vidtas
som ger effektivare
utnyttjande av
befintliga tillgångar?

Köpa platser

Lokaler saknas

Kan begränsade investeringar
göras för att lösa mindre
behov?
Fler stödlägenheter i befintliga
bostadsbestånd kopplade till
boendetöd. (för några)

Hur ser nuläget ut?

Kommunen har under 2020 köpt olika former av boendeplaceringar inom
socialpsykiatrin till en kostnad på mellan 1700-4900 kr per dygn. I snitt köper Orust
kommun mellan 6-10 boendeplaceringar. Därutöver har flera placeringar skett inom
individ och familjeomsorgens verksamhet på grund av att det inte funnits något
stödboende i kommunen.

Syftet med
förändringen?

Att kunna erbjuda kommunmedborgare med behov rätt stöd och boende i Orust
kommun och undvika kostander för dyra placeringar.
Att bedriva verksamheten i egen regi innebär bättre kontroll över resurser, kostnader
och kvalitet.

Finns koppling till
övergripande mål?

Sektor omsorg har uppdraget att utveckla och skapa fler hemmaplanslösningar.

Konsekvenser om
inget görs?

Personer med psykisk ohälsa/samsjuklighet kan inte erbjudas boende med stöd i Orust
kommun. Ökade kostnader för andra insatser och externa boendeplaceringar.

När behöver
behovet vara
tillgodosett?

Behovet är omgående.

1.3. Omvärldspåverkan
Befolkningsprognos
Demografi
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Utvecklingstrender

Ökad psykisk ohälsa i samhället. Personer med neuropsykiatriska diagnoser ökar.
Snabba utskrivningar från slutenvården. Svårigheter för personer med psykisk ohälsa,
neuropsykiatriska diagnoser att få egen bostad.

Politiska beslut

Hemmaplanslösningar. Mer kostnadseffektiva lösningar.

Kund/brukarbehov

Behov av boende med personalstöd, tillfälligt eller under längre tid.
Behov av 9 lägenheter

Myndighetskrav
Lagkrav

Enligt socialtjänstlagen är kommunen skyldig att tillgodose behovet av
boendeplatser. Boendeplan för socialpsykiatrin omfattar målgruppen i
Socialtjänstlagen 5 kap 7§, människor med psykiska funktionshinder inom om
sorgsnämndens ansvarsområde.
Beslut om boende fattas enligt Socialtjänstlagen 4 kap 1§.

Behovsanalys
Lokalförändringar

Behovsanalys Lokalförändringar

200X-XX-XX /handläggare, e-post, tel 33 4X XX
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Behovsanalys Lokalförändringar
Innehåll
Behovsanalysen avser:
Resurscenter Socialpsykiatri – Boende med särskild service/stödboende och
aktivitetshus.

Behovsanalysen innebär att behovet säkerställs med rätt förutsättningar, tydliga
målsättningar och tydligt syfte inför kommande beslut. Behovsanalysen ska identifiera
problemen-inte lösa dem! Verksamheten ansvarar för att formulera behovet och klargöra
vad som ska uppnås. Det görs genom att kartlägga behovet i två steg med hjälp av mallen
för behovsbeskrivning och därefter mallen för behovsanalys.
Verksamheten ansvarar också för att, så långt det är möjligt vid tillfället för
behovsanalysen, beskriva nyttan samt ta fram en översiktlig kalkyl med hjälp av
schabloner och tillgänglig information.
Efter behovsanalysen kan en förstudie beställas av Samhällsutveckling för utredning av
tekniska förutsättningar, lämplig placering, förfinad kalkyl och rekommendationer inför
beslut i den fortsatta investeringsprocessen.

Sammanfattning
Resurscentret skapar förutsättningar för att effektivt kunna samla och samordna
resurser och verksamheter som ger stöd till personer med psykisk ohälsa och
samsjuklighet.
Resurscentret ska innehålla lägenheter/stödboende för vuxna perosner med psykisk
ohälsa, lokaler för boendestödspersonal och andra stödfunktioner samt lokaler för
olika sociala aktiviteter.
Det finns ett omgående behov av ett flexibelt boende för personer med svårigheter
som på olika sätt är kopplade till psykisk ohälsa och samsjuklighet. Idag finns inget
sådant boende i Orust kommun och samtliga beslut verkställs genom externa
placeringar. Sektorns bedömning är att ett boende boende i egen regi är både
kvalitetshöjande och mer kostnadseffektivt.
Sektorn gör bedömningen att Ågården kan vara ett möjligt och lämpligt alternativ.
Bedömningen grundar sig bland annat på det geografiska läget, lägenheterna, närhet
till allmänna kommunikationer, närheten till den vuxenpsykiatriska öppenvården och
annan samhällsservice.

200X-XX-XX /handläggare, e-post, tel 33 4X XX
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Behovsanalys Lokalförändringar
En annan fördel är att lokalerna på Ågården inom kort blir tillgänglig för annan
verksamhet.

Kontaktuppgifter
Datum

Sektor

2021-03-15
Avser verksamhet

Omsorg

Socialpsykiatri
Uppdragsgivare

Tfn

E-post

Tfn

E-post

Lena Gardtman
Underskrift
Kontaktperson för
uppdraget
Maria Ottosson
Lundström

1.1. Verksamhetsanalys
Gör en risk-och konsekvensanalys enligt arbetsmiljölagen (ABC-modellen)(SWOT-analys). Finns
det organisationsförändringar eller förändringar i arbetssätt som påverkar verksamheten och vilka
följder får det för lokalbehovet?
Riskanalys och SWOT-analys kommer genomföras inför kommande förstudie.

Vilka verksamhetslösningar har utretts innan lokallösningar prövas? Hur se historien ut?
Behovet av boende inom socialpsykiatri har tillgodosetts genom externt köpta platser eftersom
kommunen saknat boende i egen regi.
Finns erfarenheter från tidigare verksamhet- och lokalbehovsanalyser samt investeringar som kan tas
tillvara? Inventera vad som finns och gjorts.
Behovet av boende inoms socialpsykiatrin har beskrivits i tidigare behovsanalyser och
lokalförsörjningsprogram. Det har där föreslagits en samlokalisering av gruppboatsad LSS och ett
psykiatriboende SoL men där det i fortsatt analys och förstudie gjordes bedömningen att det inte är
en optimal lösning.
Vilka andra aspekter än verksamhetens lokaler påverkas av det nya/förändrade behovet? Exempelvis
resurser och rekryteringar, utrustning och möbler m.m?
Boendestödet utgör en bemanningsbas och därutöver kommer boendet bemannas efter behov.

200X-XX-XX /handläggare, e-post, tel 33 4X XX
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Behovsanalys Lokalförändringar
Behov av projketledare för planering, förberedelser och uppstart av verksamheten, därefter en
ansvarig enhetschef. Utrustning mm, se behovsbeskrivning.
Vilka prioriterade kvalitetskrav ställs som påverkar/förbättrar verksamheten. Funktionsprogram
rumssambandsprogram etc. klargör alla viktiga detaljer
Se behovsbeskrivning och rumsbeskrivning (excelldokument)

Vilka prioriterade säkerhetskrav ställs som påverkar/förbättrar verksamheten Separata
personalentreer, flyktvägar, sekretessrum, upplysta gångvägar till och från parkering hållplats, etc.
Se behovsanalys och rumsbeskrivning.
Vilka prioriterade miljökrav ställs som påverkar/förbättrar verksamheten?
Inga särskilda miljökrav.

Finns det politiska mål och beslut som ska säkerställas?
Politiskt uppdrag att erbjuda fler hammaplanslösningar, det vill säga att erbjuda kommunmedborgare
i Orust kommun rätt stöd i hemkommunen och på sikt undvika dyra placeringar.
Finns det samordningsmöjligheter med andra verksamhetsbehov (inom egen eller annan
förvaltning)?
Att samlokalisera stödfunktioner som arbetar med samma målgrupp inom socialpsykiatri
bidrar till en mer resurseffektiv verksamhet.

1.2. Lokalbehovsanalys
En bedömning av alla frågeställningar ska göras.
.
Ej aktuellt
Frågeställning

Svar

(markera
med X)

200X-XX-XX /handläggare, e-post, tel 33 4X XX
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Behovsanalys Lokalförändringar
Typ av verksamhet

Socialpsykiatri

Lokalisering

Henån

Vilken yta krävs för verksamheten
(m2 /barn etc.) Här går vi på SKR
och nyckeltal.

100 m2/lägenhet

Särskilda önskemål /krav

Hela verksamheten samlad

35 m2/perosnal

inom fastigheten
Tillåtna antal våningar på
verksamheten

Tre

Vilka anordningar behövs
(lekplatser, solskydd, lastkaj, sluss
i entrén, etc.

Se excell-fil

Vilken typ av funktioner och
utrymmen kommer verksamheten
att behöva ta fram funktions- och
rumsprogram.

Se excell-fil

Antal parkeringsplatser och andra
funktioner som påverkar markytor

Ca 10 parkeringsplatser.

Vilka funktioner bör ligga i
anslutning till varandra? Finns
samband mellan inre funktioner
och yttre miljö som bör beaktas?
T.ex. samordning av kök,
gympahallar etc. för skolor)

Excell-fil

Antal avdelningar (ex förskola)

Excell-fil

Antal elever /barn/ åldringar

9 boende

Bedömning av personalantal och
vilka yrkeskategorier som kommer
nyttja lokalen.

Boendestödjare

Laddstationer

Boendestödspedagoger
Beroendestödjare
Artbetscoacher
Enhetschefer

Miljöpåverkan närmiljö

Ingen påverkan

Vägnät (påverkan, behövs
ombyggnation etc.)

Ingen påverkan

Krävs speciella installationer för
exempelvis IT, telefoni och larm

Se behovsbeskrivning
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Behovsanalys Lokalförändringar
Krävs speciella anpassningar ur
tillgänglighetssynpunkt utöver
lagkrav

Nej

Varutransporter

Mindre omfattning

Skolskjuts

X

Tidsram för förstudien

2 månader

Tidsram för projektet

6 månader

Övriga upplysningar /bra att veta

Det är en ny verksamhet som
inte tidigare funnits i Orust
kommun.

Övriga upplysningar /bra att veta
Övriga upplysningar /bra att veta

1.3. Nyttobeskrivning
Värderingsaspekter

Beskrivning av effekter och konsekvenser

Effektiviseringspotential

Idag saknar kommunen boende för personer med
socialpsykiatriska behov. Alla dessa insatser köps i dagsläget av
externa utförare vilket är kostnadsdrivande. Sektorns bedömning
är att en uppstart av ett boende i kommunen skulle vara både
kvalitetshöjande och kostnadseffektivt.

Om inget görs (0-

Att kommuninvånare riskerar att inte få det stöd de har rätt till.

alternativ)

Dyra placeringskostnader om kommunen inte kan erbjuda boende med
stöd till målgruppen i Orust kommun.

Sociala och kulturella

Att kunna erbjuda stöd i närmiljön ger förutsättningar för den enskilda

värden

att etablera sig där man bor och bli delaktig i samhället.

Ekologiska värden
Annat
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Orust Kommun
A
Handläggare:
Datum:

Lokalstrateg Bertil Hjertell

2021-03-15

Rev A:

Rev B:

Rev C:
LOA total inkl kommunikationsytor + 20%

Objekt

Resurscenter Socialpsykiatri Boendestöd

Antal personer:
pos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

zon
privat
privat
Allmän
Allmän
Allmän
Allmän
Allmän
Allmän
Allmän
Allmän
Personal
Personal
Personal
Personal
Allmän
Allmän
Allmän
Allmän
Allmän
Allmän
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Allmän
Allmän
Allmän

2 st

Antal rum/arb pl:

utrymme , befattning
Lägenhet som LSS
Lägenhet som LSS
Gemensamhetslokal
Kök med matplats
Vardagsrum
Allmän toalettt RWC
Tvättstuga
Städförråd
Balkong / uteplats
Expedition
Personalpentry
Jourrum / vilrum
Omklädningsrum
Personal RWC med dusch
Resurscenter kök
Samvaro och måltider
TV-Rum
Grupprum
Grupprum
Aktivitetsrum
Boendestöd Kontorarbetsplatser
Kontorsarbetsplatser AME
Tyst rum för telefonsamtal
Lägenhetsförråd
Verksamhetsförråd närförråd
Toaletter gemnsamhetsytor
RWC Gemensamhetsytor
Vindfång entréhall

summa:

45 st

Antal
personer rum/arb pl
1
7
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
2
2
1
1

2

LOA total:

45

Kvm/person:
Lokalarea
mörk
total
15
315
15
90
45
10
25
30
4
15
15
6
12
0
10
10
20
20
10
10
15
15
8
8
15
15
30
20
20
40
10
10
20
5
15
20
5
10
15
5
10
15
10
10
20
20
20
40
4
4
2
18
5
10
2
4
4
4
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
843

ljus
30
30
45
15
30
4

1011,6 kvm
506 Kvm

anmärkning
Lägenhetsutfromning se rumsfunktionsprogram LSS eller befintliga lägenheter
Som pos 1 men med ljudkrav 63 db till angränsande rum
Utformas med soffhörna och en del för tv spel etc.
Köksdel villa standard matbord med plats för 8 samtidigt
Tv -rum och med plats för 6 fåröljer och soffbord. Samma som pos. 11
Kan utgå om inga andra personer än brukare och personal har tillträde
Maskiner för brukare och maskiner för personal
I anslutning till pos 4 och position 15
I anslutning till pos. 3
En arbetsplats tittöga i dörren skrivare kopiator i samma rum
Trinett med kylskåp och en micro matbord tio stolar
I anslutning till RWC med dusch.
För 10 personal z-skåp till alla och 10 Värdeskåp
10 handdukshängare högskåp för handuksförvaring tvättpelare
För två matlagningsgrupper samtidigt och serveringsdisk köket låsbart
I anslutning till pos 15 trinett bryggare och skåp för nyttjande kvällstid
Två sittgrupper om 5 fåtöljer väggtv
Konferenssittning 12 personer AV utrustat, klassat som Samtalsrum
Konferenssittning 12 personer AV utrustat, klassat som Sekretessrum
Musik och medierum klassat som sekretessrum
6 Stå-arbetsplatser Arkivskåp nyckelskåp skrivare pentry pos 11
Kontorslandskap för olika proffesioner pentry pos 11
Ståbord datautag i anslutning till pos. 22
Till varje lägenhet
Ett på varje våningsplan
I anslutning till pos. 15,16,17,18,19 och 20
I anslutning till pos. 15,16,17,18,19 och 20
Porttelefon med kamera integrerat med personalens telefoner

Rev

Om man använder befintliga lägenheter
på Ågården miskar lägenhetsytan med cirka 100m²
Minskar man till 8 lägenheter så finns det på vartje plan ida

irka 100m²
t på vartje plan idag.

Lokalförteckning

OBS: blå eller rödfärgade siffror får EJ skrivas över, dessa siffror är automatiskt framräk
Dessa formler raderas om det skrivs manuellt i resp ruta.

Handläggare: skriv dit vem som är handläggare i ärendet, avses ansvarig lokalhandläg
Datum: datum för lokalförteckningens upprättande skrivs dit.
Rev A, Rev B o Rev C: datum för ev revideringar av lokalförteckningen skrivs dit.
Objekt: vilken lokal det handlar om

LOA total: det antal kvm som åtgår för att uppfylla de krav som vi har, oftast är detta en
uppnå vid nybyggnation. Vid projektering av befintliga lokaler måste hänsyn tas till reda

Antal personer: automatisk sammanräkning av antalet personer som anges i lokalförte
Antal rum/arb pl: automatisk sammanräkning av antalet rum/arbetsplatser som anges
Kvm/person: automatisk beräkning av antal kvadratmeter per person

pos: ex 1, 2, 3 osv, för att underlätta identifiering av rader vid samtal med hyresvärd elle
flera rader kan ha samma benämning vid ex likartade rum men olika befattningahavare

utrymme, befattning: i klartext vem eller vilka som ska ha rummet, om rummet ska var
personer: antal personer som ska finnas i den typen av rum

rum/arb pl: antal rum eller arbetsplatser som skall finnas för uppgivna befattningshavar

ljus: antal kvm per rum eller arbetsplats som ska ha direkt ljus genom fönster mot utsid

mörk: antal kvm per rum eller arbetsplast som inte behöver ljus genom fönster mot uts

total: automatisk sammanräkning av antalet kvm per rad med hänsyn till antalet rum/ar

anmärkning: i klartext om rummet ex ska förses med kyla, om fler än normalt ska vista
kanske extra eluttag mm.
Rev: vilka poster som har reviderats.
summa: automatisk sammanräkning av de ovanstående posterna.

r är automatiskt framräknade med hjälp av formler.

s ansvarig lokalhandläggare.

kningen skrivs dit.

vi har, oftast är detta endast möjligt att
åste hänsyn tas till redan gjorda installationer mm

r som anges i lokalförteckningen.

betsplatser som anges i lokalförteckningen

mtal med hyresvärd eller byggare mm,
olika befattningahavare

met, om rummet ska vara en toalett, lunchrum mm.

pgivna befattningshavare eller utrymmen

genom fönster mot utsidan.
genom fönster mot utsidan.

änsyn till antalet rum/arb pl.

ler än normalt ska vistas i rummet,

Kommunförvaltningen
Maria Ottoson Lundström
Tel: 0304-33 40 00
E-post: maria.ottostromlundstrom@orust.se

Datum

Diarienummer

2021-03-25

/KS/
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Utskottet för omsorg

Beställning av förstudie avseende korttidsboende LSS
Förslag till beslut
Utskottet beslutar att
1. 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.

Datum

Diarienummer

2020-03-25

KS/2021xxx 2(2)

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.
Under det senaste året har antal beslut om korttidsvistelse ökat, i dagsläget finns 19
beslut om korttidsvistelse utanför hemmet och fler ansökningar förväntas.
Kommunen köper idag plats på korttidsboende LSS för 9 barn och ungdomar i
andra kommuner och hos privata utförare. Kostnaden är mellan 4400-7000 kr per
dygn. Tre väntar på plats och fler ansökningar väntas komma. Tre-fyra unga som
idag har korttidsvistelse i stödfamilj önskar hellre korttidsboende om det kan
erbjudas i kommunen.
Behov av korttidsboende kvarstår vanligtvis under flertalet år. Därmed finns
tillräckligt underlag för att bedriva korttidsverksamhet i egen regi, både för att
förenkla för kommuninvånare som idag behöver köra sina barn/ungdomar så långt
bort som till Göteborg, samt för att förkorta tiden mellan beslut och verkställighet.
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.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-03-25
Behovsbeskrivning upprättad 2021-01-15
Behovsanalys upprättad 2021-03-19
Lokalförteckning, daterad 2021-03-16
Beslutet skickas till


Sektor omsorg



Ekonomienheten

Datum

Diarienummer

2020-03-25



Sektor samhällsutveckling, fastighetsenheten

Orust Kommun
Sektor omsorg

Lena Gardtman

Maria Ottosson Lundström

Sektorchef omsorg

Verksamhetschef Stöd och omsorg

KS/2021xxx 3(2)

Behovsbeskrivning

1 (4)

2021-01-15

Dnr:

Handläggare

Verksamhetschef Maria Ottosson Lundström
Telefon 0304-33 41 34
e post: maria.ottossonlundstrom@orust.se

Behovsbeskrivningen avser:
Korttidsboende för barn och ungdomar med funktionsnedsättning.
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.
Under det senaste året har antal beslut om korttidsvistelse ökat, i dagsläget finns 19 beslut
om korttidsvistelse utanför hemmet och fler ansökningar förväntas. Kommunen köper idag
plats på korttidsboende LSS för 9 barn och ungdomar i andra kommuner och hos privata
utförare. Kostnaden är mellan 4400-7000 kr per dygn. Tre väntar på plats och fler
ansökningar väntas komma. Tre-fyra unga som idag har korttidsvistelse i stödfamilj önskar
hellre korttidsboende om det kan erbjudas i kommunen.
Oftast ska beslutet om korttidsvistelse verkställas varannan eller var tredje helg. Behov av
korttidsboende kvarstår vanligtvis under flertalet år. Därmed finns tillräckligt underlag för
att bedriva korttidsverksamhet i egen regi, både för att förenkla för kommuninvånare som
idag behöver köra sina barn/ungdomar så långt bort som till Göteborg, samt för att förkorta
tiden mellan beslut och verkställighet.
Lokalmässigt behöver det finnas minst 6 enskilda rum att nyttja för korttidsboende,
gemensamhetsytor för rörelse, lek och andra aktiviteter. Det behövs kök och lokaler för
personalen. Lokalerna behöver vara tillgänglighetsanpassade. En trygg och tillgänglig
utemiljö som inbjuder till lek och aktivitet.
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Generellt gäller att boendets miljö ska ha mycket god tillgänglighet samt vara överblickbar
och lättorienterad. Det ska vara lätt att förflytta sig självständigt in och ut ur huset oavsett
funktionshinder. Enkla rumssamband, korta korridorer och generösa ljusinsläpp
eftersträvas. Funktionerna ska också vara estetiskt tilltalande och ge en känsla av hemmiljö.
Lokalerna behöver vara välfungerande för både personal och de barn och ungdomar som
ska vistas på boendet. Ur arbetsmiljö- och hygiensynpunkt är det betydelsefullt att rum och
funktioner placeras i lämplig följd.
Såväl boenderummen som de gemensamma sällskapsutrymmen ska vara så hemlikt som
möjligt. Det är också av stor vikt att personalen får en god ergonomisk arbetsmiljö i
boendets samtliga delar.
Ett förslag 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 härlig närmiljö med
närhet till natur, hav och bad. En miljö som är fantastiskt för lägerverksamhet på
sommaren.
Det första steget inför en eventuell investering är en behovsbeskrivning. Det innebär att ta fram
en problembeskrivning och beakta omvärldspåverkan. Verksamheten ansvarar för att formulera
behovet och klargöra vad som ska uppnås. Nästa steg i investeringsprocessen är att göra en
behovsanalys (se separat mall för behovsanalys).
1.1. Kontaktuppgifter
Datum

Sektor

2021-01-23

Sektor Omsorg
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Avser verksamhet
Korttidsboende barn och ungdomar LSS.
Uppdragsgivare
Lena Gardtman

Tfn

E-post

Tfn

E-post

Underskrift
Kontaktperson för uppdraget
Maria Ottosson Lundström
1.2. Problembeskrivning
Orsak till behovet
(kryssa )

Ny
verksamhet

Utökning av
verksamhet

Myndighetskrav

Ändrat
arbetssätt

Ej ändamålsenliga
lokaler

Teknisk
kapacitet

X
Orsak till behovet
(beskrivning)
Resurshushållning
Nyinvesteringar
och större
ombyggnader bör
göras i sista hand!

Det finns idag inget korttidsboende LSS i Orust kommun.
Barn och unga med beslut om korttidsvistelse utanför hemmet kan därför inte erbjudas
plats på korttidsboende i Orust kommun.
Kan åtgärder vidtas som
Kan åtgärder vidtas
Kan begränsade investeringar
innebär att behovet inte
som ger effektivare
göras för att lösa mindre
kvarstår?
utnyttjande av
behov?
befintliga tillgångar?
Köpa fler platser utanför
kommunen.

Hur ser nuläget ut?

Syftet med
förändringen?

Samlokalisering med
eventuellt annan
verksamhet.

Kommunen köper idag plats på korttidsboende LSS för 9 barn och ungdomar. Tre
väntar på plats och fler ansökningar väntas komma. Tre-fyra unga som idag har
korttidsvistelse i stödfamilj önskar hellre korttidsboende om det kan erbjudas i
kommunen.
Att kunna erbjuda korttidsboende LSS i Orust kommun för barn, ungdomar och vuxna

Finns koppling till
övergripande mål?

Erbjuda stöd på hemmaplan.

Konsekvenser om
inget görs?

Barn och ungdomar med behov kan inte erbjudas korttidsboende eller lägervistelse i
Orust kommun. Familjer med behov av avlastning får köra sina barn till andra
kommuner där Orust kommun köper plats.
Med ett fortsatt ökat behov av insatsen kan det bli kostnadsdrivande om kommunen
behöver köpa fler platser.
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När behöver
behovet vara
tillgodosett?

Våren 2022

1.3. Omvärldspåverkan
Befolkningsprognos
Demografi
Utvecklingstrender

Fler barn och unga med neuropsykiatriska diagnoser som förväntas ha behov av
korttidsvistelse.

Politiska beslut

Erbjuda kommunmedborgare rätt insatser på hemmaplan. Mer kostnadseffektiva
lösningar.

Kund/brukarbehov

Syftet med korttidsvistelse utanför det egna hemmet är att personer som tillhör
personkretsen ska erbjudas miljöombyte och rekreation, men också att ge anhöriga
avlösning i omvårdnadsarbetet. Korttidsvistelsen kan också ge individen möjlighet
till personlig utveckling. Korttidsvistelse bör kunna erbjudas både som en
regelbunden insats och som en lösning vid akuta behov. Korttidsvistelse kan också
vara lägervistelse eller kortkurser.

Myndighetskrav
Lagkrav

Korttidsvistelse utanför hemmet enligt LSS § 9:6

Behovsanalys
Lokalförändringar

Behovsanalys Lokalförändringar
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Behovsanalys Lokalförändringar
Innehåll
Behovsanalysen avser: Korttidsboende LSS
Behovsanalysen innebär att behovet säkerställs med rätt förutsättningar, tydliga
målsättningar och tydligt syfte inför kommande beslut. Behovsanalysen ska identifiera
problemen-inte lösa dem! Verksamheten ansvarar för att formulera behovet och klargöra
vad som ska uppnås. Det görs genom att kartlägga behovet i två steg med hjälp av mallen
för behovsbeskrivning och därefter mallen för behovsanalys.
Verksamheten ansvarar också för att, så långt det är möjligt vid tillfället för
behovsanalysen, beskriva nyttan samt ta fram en översiktlig kalkyl med hjälp av
schabloner och tillgänglig information.
Efter behovsanalysen kan en förstudie beställas av Samhällsutveckling för utredning av
tekniska förutsättningar, lämplig placering, förfinad kalkyl och rekommendationer inför
beslut i den fortsatta investeringsprocessen.

Sammanfattning
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.
Under det senaste året har antal beslut om korttidsvistelse ökat, i dagsläget finns 19
beslut om korttidsvistelse utanför hemmet och fler ansökningar förväntas. Kommunen
köper idag plats på korttidsboende LSS för 9 barn och ungdomar i andra kommuner
och hos privata utförare. Kostnaden är mellan 4400-7000 kr per dygn. Tre väntar på
plats och fler ansökningar väntas komma. Tre-fyra unga som idag har korttidsvistelse i
stödfamilj önskar hellre korttidsboende om det kan erbjudas i kommunen.
Oftast ska beslutet om korttidsvistelse verkställas varannan eller var tredje helg. Behov
av korttidsboende kvarstår vanligtvis under flertalet år. Därmed finns tillräckligt
underlag för att bedriva korttidsverksamhet i egen regi, både för att förenkla för
kommuninvånare som idag behöver köra sina barn/ungdomar så långt bort som till
Göteborg, samt för att förkorta tiden mellan beslut och verkställighet.
Ett förslag 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.
2021-03-19 /Maria Ottosson Lundström, maria.ottossonlundstrom@orust.se, tel 33
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Behovsanalys Lokalförändringar
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 härlig närmiljö
med närhet till natur, hav och bad. En miljö som är fantastiskt för lägerverksamhet på
sommaren.
1.1. Kontaktuppgifter
Datum
2021-03-19

Sektor
Omsorg

Avser verksamhet
Korttidsboende barn och ungdomar LSS
Uppdragsgivare
Lena Gardtman

Tfn

E-post

Tfn

E-post

Underskrift
Kontaktperson för
uppdraget
Maria O Lundström

0524-334134

1.2. Verksamhetsanalys
Gör en risk-och konsekvensanalys enligt arbetsmiljölagen (ABC-modellen)(SWOT-analys). Finns
det organisationsförändringar eller förändringar i arbetssätt som påverkar verksamheten och vilka
följder får det för lokalbehovet?
Riskbedömning och SWOT-analys genomförs inför förstudien

Vilka verksamhetslösningar har utretts innan lokallösningar prövas? Hur se historien ut?
Möjligheten att samlokalisera korttidsboende med daglig verksamhet på Herrgården har tidigare
utretts. Efter SWOT-analys och ytterligare riskanalys gjordes bedömningen att det skulle vara svårt
att anpassa lokalerna för båda målgrupperna. Vid en samlokalisering med DV finns ingen möjlighet
att erbjuda korttidsvistelse på skollov och övriga vardagar om behov uppstår. Det finns då risk för att
kommunen ändå behöver köpa korttidsplats.
Korttidsvistelse kan även erbjudas i stödfamilj men för många, särskilt äldre barn och ungdomar är
det viktigt att få träffa kompisar.
Finns erfarenheter från tidigare verksamhet- och lokalbehovsanalyser samt investeringar som kan tas
tillvara? Inventera vad som finns och gjorts.

2021-03-19 /Maria Ottosson Lundström, maria.ottossonlundstrom@orust.se, tel 33
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Behovsanalys Lokalförändringar
Se, ovan.

Vilka andra aspekter än verksamhetens lokaler påverkas av det nya/förändrade behovet? Exempelvis
resurser och rekryteringar, utrustning och möbler m.m?
Rekrytering av stödpedagoger, stödassistenter och enhetschef.
Utrustning och inventarier planeras och budgeteras i samband med projekktering.
Vilka prioriterade kvalitetskrav ställs som påverkar/förbättrar verksamheten. Funktionsprogram
rumssambandsprogram etc. klargör alla viktiga detaljer
Se behovsbeskrivning

Vilka prioriterade säkerhetskrav ställs som påverkar/förbättrar verksamheten Separata
personalentreer, flyktvägar, sekretessrum, upplysta gångvägar till och från parkering hållplats, etc.
Hög tillgänglighet och överblickbarhet.
Trygg och säker utomhusmiljö.
Vilka prioriterade miljökrav ställs som påverkar/förbättrar verksamheten?
Inga särskilda miljökrav utöver kommunens övergripande mål.
Finns det politiska mål och beslut som ska säkerställas?
Korttidsboende i egen regi
Individanpassade insatser på hemmaplan.
Finns det samordningsmöjligheter med andra verksamhetsbehov (inom egen eller annan
förvaltning)?
Möjlighet att samordna personalresurser med andra verksamheter inom sektorn men även med
andra sektorer.
Möjlighet att nyttja lokaler till andra aktiviteter vid de tider när det inte är någon
korttidsverksamhet. Exempelvis rekreation/aktiviteter/kursverksamhet för andra målgrupper
inom LSS och socialpsykiatri eller för andra ändamål.

2021-03-19 /Maria Ottosson Lundström, maria.ottossonlundstrom@orust.se, tel 33
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Behovsanalys Lokalförändringar

1.3. Lokalbehovsanalys
En bedömning av alla frågeställningar ska göras.
.
Ej aktuellt
Frågeställning

Svar

(markera
med X)

Typ av verksamhet

Korttidsvistelse utanför
hemmet enligt LSS

Lokalisering

I Orust kommun.
Förslag Mollösund

Vilken yta krävs för verksamheten
(m2 /barn etc.) Här går vi på SKR
och nyckeltal.

Se excell-fil

Särskilda önskemål /krav
Tillåtna antal våningar på
verksamheten

En våning

Vilka anordningar behövs
(lekplatser, solskydd, lastkaj, sluss
i entrén, etc.

Behovsbeskrivning + excell-fil

Vilken typ av funktioner och
utrymmen kommer verksamheten
att behöva ta fram funktions- och
rumsprogram.

Behovsbeskrivning och excell-

Antal parkeringsplatser och andra
funktioner som påverkar markytor

Ca 10 parkeringsplatser.

Vilka funktioner bör ligga i
anslutning till varandra? Finns
samband mellan inre funktioner
och yttre miljö som bör beaktas?
T.ex. samordning av kök,
gympahallar etc. för skolor)

Se behovsbeskrivning + excell

Antal avdelningar (ex förskola)

Se behovsbeskrivning + excell-

fil

Laddstationer
fil

fil
Antal elever /barn/ åldringar

Plats för minst 6 barn och
ungdomar samtidigt.

2021-03-19 /Maria Ottosson Lundström, maria.ottossonlundstrom@orust.se, tel 33
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Behovsanalys Lokalförändringar
Bedömning av personalantal och
vilka yrkeskategorier som kommer
nyttja lokalen.

Ca 10 personal.
Stödpedagoger,
stödassistenter, enhetschef

Miljöpåverkan närmiljö

Ingen påverkan

Vägnät (påverkan, behövs
ombyggnation etc.)

Ingen påverkan

Krävs speciella installationer för
exempelvis IT, telefoni och larm

Se behovsbeskrivning

Krävs speciella anpassningar ur
tillgänglighetssynpunkt utöver
lagkrav

Hög tillgänglighet

Varutransporter

Mindre omfattning

Skolskjuts

Möjligen behov vid vissa
tillfällen

Tidsram för förstudien

2 månader

Tidsram för projektet

1 år

Övriga upplysningar /bra att veta

Ny verksamhet som idag inte
finns i Orust kommun.

Övriga upplysningar /bra att veta
Övriga upplysningar /bra att veta

1.4. Nyttobeskrivning
Värderingsaspekter

Beskrivning av effekter och konsekvenser

Effektiviseringspotential

På sikt mer kostnadseffektivt än att köpa externa platser på
kortidsboende.
Möjlighet till samplanering av perosnalresurser mellan olika
verksamheter inom kommunen.

Om inget görs (0-

Risk för att barn och ungdomar med behov av korttidsvistelse inte kan

alternativ)

erbjudas plats inom rimlig tid. Risk för vitesföreläggande för
kommunen.
Barn och ungdomar kan inte erbjudas korttidsboende i Orust kommun.

2021-03-19 /Maria Ottosson Lundström, maria.ottossonlundstrom@orust.se, tel 33
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Behovsanalys Lokalförändringar
En annan risk är att inte får den avlastning som de behöver.
Sociala och kulturella

En möjlighet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning att

värden

träffa kompisar och utveckla sociala relationer i hemkommunen.

Ekologiska värden
Annat

2021-03-19 /Maria Ottosson Lundström, maria.ottossonlundstrom@orust.se, tel 33
41 34
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Orust kommun
A
Handläggare:
Datum:

Bertil Hjertell Lokalstrateg

2021-03-16

Rev A:

Rev B:

Rev C:
LOA total inkl kommunikationsytor + 20%

Objekt

Korttidsbonde LSS Barn och Unga

Antal personer:
pos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

zon
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

8 st

Antal rum/arb pl:

utrymme , befattning
Rum för korttidsboende
WC
Dusch
Förråd sängkläder etc.
Jour rum vakennatt
Jour rum sovande
Samtalsrum
Kontor pesonal
Lekrum Yngre
Vardagsrum tv-rum
Musikrum
Utrymme att hänga i
Städförråd
Toalett
RWC
Matsal
Tillagningskök
Torrförråd kök
WC kök
Förrum WC vid kök
Korridor med städförråd kök
Förråd kyl och frys kök
Renseri rotfrukter etc kök
Samlingssal/ gympasal
Redskapsförråd gympahall
Förråd gympahall
Entresol i gympahall
Möbelförråd
Omklädning med dusch och bastu
Omklädning tjejer
Toalett
RWC med dusch
Tvättstuga

760,8 kvm

LOA total:

44 st

Antal
personer rum/arb pl
6
6
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

95 Kvm

Kvm/person:
Lokalarea
mörk
total
60
2
6
2
6
4
12
15
15
15
15
8
8
15
15
12
12
22
22
8
8
70
70
4
4
2
2
4
4
45
45
22
22
4
4
2
2
2
2
7
7
8
8
6
6
160
160
15
15
18
18
18
18
7
7
24
24
20
20
2
2
5
5
10
10
0
0
0
0
0

ljus
10

Kommentarer här nedan efter varje rad
anmärkning
Säng två garderober
Två rum delar på en toalett
Två rum delar på en dusch
Två rum delar på ett förråd
Rum med toalett och dusch
Rum med toalett och dusch
Sekretessamtalfyra fåtöljer och ett runt soffbord
Kontrsarbetsplats vanlig utrustning
Inrett med lekutrustning för yngre barn
Rum för sällskapsspel
Spela trummor etc.
Biljardbord eventuellt
Med utslagsback
För Personal
Allmän
Alla kan äta gemensamt
Gemensam matlagning
I anslutning till pos. 17
I anslutning till pos. 17
I anslutning till pos. 17
I anslutning till pos. 17
I anslutning till pos. 17
I anslutning till pos. 17
I anslutning till pos. 16, 12
I anslutning till pos. 24
I anslutning till pos. 24
I anslutning till pos. 24
I anslutning till pos. 24
I anslutning till pos. 24
I anslutning till pos. 24
I anslutning till pos. 24
I anslutning till pos. 24
I anslutning till pos. 24

Rev

summa:

8

44

0
0
634

Lokalförteckning

OBS: blå eller rödfärgade siffror får EJ skrivas över, dessa siffror är automatiskt framräk
Dessa formler raderas om det skrivs manuellt i resp ruta.

Handläggare: skriv dit vem som är handläggare i ärendet, avses ansvarig lokalhandläg
Datum: datum för lokalförteckningens upprättande skrivs dit.
Rev A, Rev B o Rev C: datum för ev revideringar av lokalförteckningen skrivs dit.
Objekt: vilken lokal det handlar om

LOA total: det antal kvm som åtgår för att uppfylla de krav som vi har, oftast är detta en
uppnå vid nybyggnation. Vid projektering av befintliga lokaler måste hänsyn tas till reda

Antal personer: automatisk sammanräkning av antalet personer som anges i lokalförte
Antal rum/arb pl: automatisk sammanräkning av antalet rum/arbetsplatser som anges
Kvm/person: automatisk beräkning av antal kvadratmeter per person

pos: ex 1, 2, 3 osv, för att underlätta identifiering av rader vid samtal med hyresvärd elle
flera rader kan ha samma benämning vid ex likartade rum men olika befattningahavare

utrymme, befattning: i klartext vem eller vilka som ska ha rummet, om rummet ska var
personer: antal personer som ska finnas i den typen av rum

rum/arb pl: antal rum eller arbetsplatser som skall finnas för uppgivna befattningshavar

ljus: antal kvm per rum eller arbetsplats som ska ha direkt ljus genom fönster mot utsid

mörk: antal kvm per rum eller arbetsplast som inte behöver ljus genom fönster mot uts

total: automatisk sammanräkning av antalet kvm per rad med hänsyn till antalet rum/ar

anmärkning: i klartext om rummet ex ska förses med kyla, om fler än normalt ska vista
kanske extra eluttag mm.
Rev: vilka poster som har reviderats.
summa: automatisk sammanräkning av de ovanstående posterna.

r är automatiskt framräknade med hjälp av formler.

s ansvarig lokalhandläggare.

kningen skrivs dit.

vi har, oftast är detta endast möjligt att
åste hänsyn tas till redan gjorda installationer mm

r som anges i lokalförteckningen.

betsplatser som anges i lokalförteckningen

mtal med hyresvärd eller byggare mm,
olika befattningahavare

met, om rummet ska vara en toalett, lunchrum mm.

pgivna befattningshavare eller utrymmen

genom fönster mot utsidan.
genom fönster mot utsidan.

änsyn till antalet rum/arb pl.

ler än normalt ska vistas i rummet,

Kommunförvaltningen
Maria Ottoson Lundström
Tel: 0304-33 40 00
E-post: maria.ottostromlundstrom@orust.se

Datum

Diarienummer

2021-03-25

/KS/
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Utskottet för omsorg

Habiliteringsersättning 2021
Förslag till beslut
Utskottet för omsorg beslutar 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.
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Ärendet
Habiliteringsersättning är en ersättning som i huvudsak syftar till att stimulera
och motivera deltagare att medverka i daglig verksamhet enligt LSS. Det är inte
deltagarnas försörjning utan den består vanligtvis av aktivitetsersättning eller
sjukersättning. Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att fördela
stimulansmedel för habiliteringsersättning för 2021.
I Orust kommun har cirka 60 personer beslut om daglig verksamhet.
Habiliteringsersättningen i Orust kommun betalades ut med 37 kr/dag under
2018. I november 2018 beslutade Kommunfullmäktige (KF 2018-11-08 § 129
punkt 11) att höja ersättningen till 60 kr/dag from 2019-01-01 för personer med
daglig verksamhet inom LSS. 2019 rekvirerade sektor omsorg stimulansmedel
statsbidrag från Socialstyrelsen för att höja habiliteringsersättningen.

För 2021 har Orust kommun möjlighet att rekvirera max 484 423 kr för att
införa, höja eller bibehålla en tidigare höjning av habiliteringsersättning. Med det
rekvirerade statsbidraget är det möjligt att bibehålla den tidigare höjningen samt
att två extra utbetalningar kan göras retroaktivt under året som baserar på antal
deltagare och varje deltagares närvaro/planerad närvaro. Den första
utbetalningen kan betalas ut i juni som en extra bonus. Då det är oklart hur
många personer som kommer delta på daglig verksamhet under hösten justeras
beloppen utifrån beräkningen för den andra utbetalningen i december.
Habiliteringsersättningen som kommuner utbetalar är skattefri för individen
(Skatteverket, Dnr 130 56641-05/111).

Uppdatering av bidragets villkor med anledning av covid-19
Under 2020 rekvirerade Orust kommun stimulansmedel för att kunna bibehålla
en redan höjd ersättning samt göra två extrautbetalningar som en bonus baserat
på antal närvarodagar. Som en konsekvens av pandemin har daglig verksamhet
delvis haft stängt under året och därför har ersättningen till deltagarna baserats
på planerad närvaro snarare än på faktisk närvarotid.
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Då det var oklart hur stimulansmedlet fick lov att användas när deltagare inte
haft någon närvarotid gjordes ingen extrautbetalning i juni för att inte riskera att
behöva betala tillbaka stimulansbidrag till socialstyrelsen. Regeringen
uppdaterade senare villkoren med anledning av Covid-19 att bidraget får
användas till att betala ut dagpenning även om ingen verksamhet kan erbjudas
eller att de som annars skulle delta i daglig verksamhet enligt LSS inte kan
närvara på grund av smittorisk. De uppdaterade villkoren gäller även för 2021.
Habiliteringsersättning 2020 betalades ut med 60 kr per närvarodag/planerad
närvarodag samt en retroaktiv extrautbetalning i december för samtliga deltagare
med 5 925 kr.
Hur Orust kommun använt statsbidraget 2020 är återrapporterat till
Socialstyrelsen.

Efter 2021
Sektorn har varit i kontakt med Socialstyrelsen för att efterfråga om de har
kännedom om statsbidrag för habiliteringsersättning kommer fortsätta
kommande år och om det finns något slutdatum. Socialstyrelsen kunde inte ge
något svar på det men informerade om att intentionen vid införandet av bidraget
infördes var att det skulle vara flerårigt. Socialstyrelsen informerade också om att
en utredning pågår om det nationellt ska beslutas om en obligatorisk
habiliteringsersättning.
Den extra höjningen och den bonus som betalas ut retroaktivt baserat på
närvarodagar är en tillfällig extra habiliteringsersättning för 2021. En eventuellt
fortsatt höjning och extra bonus förutsätter nya stimulansmedel eller
budgettillskott, vilket får beslutas i samband med ordinarie budgetarbete.
Ekonomi
Med egen budget samt rekvirerade statsbidrag 484 423 kr, kan Orust kommun
betala ut habiliteringsersättning till personer på daglig verksamhet inom LSS
med 60 kr/närvarodag, samt två retroaktiva utbetalningar baserat på antal
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närvarodagar.

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

ORUST KOMMUN
Sektor omsorg

Lena Gardtman

Maria Ottosson Lundström

Sektorchef omsorg

Verksamhetschef Stöd och omsorg

2021-03-03 Dnr 9.2-546/2020

Anvisningar för att rekvirera statsbidrag för
2021 till kommuner för habiliteringsersättning
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 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.
OBS! Notera att möjligheten att bibehålla en nivå på dagpenningen som tidigare
höjts med hjälp av statsbidraget är ett tillägg som kom i regleringsbrevet från
2019.

Uppdateringen av bidragets villkor med anledning av
covid-19 fortsätter under 2021.
Utbrottet av covid-19 har medfört att personer som deltar i daglig verksamhet
kan vara hindrade att delta i verksamheten. Det kan bero på egen sjukdom eller
sjukdom bland personalen. Det kan även bero på att kommunen med anledning
av risken för smitta inte har möjlighet att erbjuda daglig verksamhet eller inte
kan erbjuda verksamheten i den omfattning som normalt bedrivs.
För att bemöta detta ändras villkoren för bidraget vilket innebär att bidraget får
användas till att betala ut dagpenning även om ingen verksamhet kan erbjudas
eller att de som annars skulle delta i daglig verksamhet enligt LSS inte kan närvara på grund av smittorisk.

Bidragets storlek
Statsbidraget som ska fördelas efter rekvisition omfattar totalt 350 000 000 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.

Vilka kan rekvirera medlen
Samtliga kommuner som avser att betala eller betalar ut dagpenning till de personer som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (habiliteringsersättning).

Vad kan ni rekvirera medel för
Statsbidraget får rekvireras för:

SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm

Telefon 075-247 30 00
Fax 075-247 32 52

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
www.socialstyrelsen.se
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att införa dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enlig LSS
(habiliteringsersättning). Detta förutsätter att någon dagpenning inte betalas ut i dagsläget.



att höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt
LSS (habiliteringsersättning). Här avses själva höjningen och som statsbidraget är tänkt att finansiera.



att bibehålla en nivå på dagpenningen (habiliteringsersättning) som tidigare höjts med hjälp av statsbidraget. Här avses den dagpenning, samt
nivån på denna, som till och med året innan det aktuella bidragsåret har
finansierats av statsbidraget.

När kan ni använda medlen
Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2021 och de kan användas till och med
den 31 december 2021.

Hur får ni del av medlen
Medlen till kommuner betalas ut engångsvis efter rekvisition ställd till Socialstyrelsen. Ansökan görs via Socialstyrelsens e-tjänst. Följ punkterna nedan stegvis:
1. Innan ni rekvirerar bidraget behöver behörig företrädare (eller en person med fullmakt från denne) för kommunen ansöka om att bli ombud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli ombud.
Beräknad handläggningstid är en månad. Läs mer om ombud på Socialstyrelsens hemsida:
https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/ombud/
2. Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni rekvirera statsbidraget via
statsbidragets e-tjänst. Ni rekvirerar via webbformuläret som ni hittar
via det specifika statsbidragets webbplats. Av fördelningsnyckeln som
ligger som bilaga till anvisningarna anges vad respektive kommun
högst kan rekvirera för belopp.
3. Rekvisitionen ska ha kommit in till myndigheten senast den 1 juni
2021 och medlen betalas ut vanligtvis inom 30 arbetsdagar.

Om inte alla medel rekvireras
Medel som inte har rekvirerats senast den 1 juni 2021 kommer Socialstyrelsen
att fördela till de kommuner som har angivit i rekvisitionsblanketten att de önskar ta del av dessa medel.

Vad gäller för återrapportering och återbetalning av
medel?
Under våren 2022 ska ni återrapportera till Socialstyrelsen hur ni har använt
2021 års medel. Information om återrapporteringen skickas ut till de berörda
kommunerna i slutet av 2021. Frågorna gäller i huvudsak de kostnader som är

2(3)

SOCIALSTYRELSEN

2021-03-03

Dnr 9.2-546/2020

kopplade till statsbidragets syfte. Det vill säga att införa dagpenning, höja en låg
dagpenning och/eller att bibehålla tidigare statsbidragsfinansierad nivå på dagpenningen.
Om ni inte har använt hela statsbidraget under perioden den 1 januari 2021 – den
31 december 2021 ska ni återbetala återstoden till Socialstyrelsen. Ni kan också
bli återbetalningsskyldiga om medlen inte används i enlighet med syftet för
statsbidraget. Återbetalningen ska ske senast vid den tidpunkt som Socialstyrelsen meddelar. Socialstyrelsen kommer att fakturera eventuellt återstående medel.

Information
Frågor om statsbidraget kan ställas till
utredare Robin Björk, telefon 075-247 31 12,
e-post robin.bjork@socialstyrelsen.se
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Kommunförvaltningen
Maria Ottoson Lundström
Tel: 0304-33 40 00
E-post: maria.ottostromlundstrom@orust.se
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Utskottet för omsorg

Herrgården - tillfälligt stödboende/korttidsboende inom
socialpsykiatri
Förslag till beslut
Utskottet beslutar 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
Stödboende/korttidsboende på Herrgården
De som kan vara aktuella för stödboendet är personer som skrivs ut från
slutenvården eller behandlingshem och som behöver mer tid för återhämtning
eller mer tid för att hitta mer hållbara lösningar framåt. Hur länge en person kan
behöva bo i ett stödboende kan variera stort, allt från att bara behöva en kortare
tids återhämtning till att behöva flera månader för att sedan kunna flytta till ett
mer självständigt boende. Det kan också vara personer som inte har en egen
bostad och behöver få stöd med att söka och sedan klara av eget boende.
Det finns flera fördelar med att kunna erbjuda stödboende/korttidsboende i egen
regi istället för externa placeringar. När rätt stöd kan ges i den enskildes
närmiljö blir det lättare att kunna etablera sig där man bor och bli delaktig i
samhället. På så sätt ökar möjligheten för mer hållbara och långsiktiga lösningar.
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Genom att starta ett flexibelt stödboende/korttidsboende på Herrgården kan
Orust kommun snabbare erbjuda stöd på hemmaplan och undvika en del dyra
externa placeringar.
På Herrgården är det möjligt att erbjuda 3-5 personer boende beroende på de
enskildas behov. Det finns två mindre separata lägenheter med pentry och eget
hygienutrymme. Därutöver finns tre sovrum med delat hygienutrymme samt
gemensamhetskök och vardagsrum. Boendestödsgruppen har flyttat in och har
sina lokaler i en separat del av huset och kommer utgöra basbemanningen på
boendet. För övrigt utökas bemanning efter behov beroende på hur många och
vilka som bor på boendet.
Ekonomi
Kostnader för utökad bemanning utöver boendestödsgruppen kommer i första
hand finansieras genom minskade kostnader för externa placeringar. Om en
placering på Herrgården medför kostnader som överstiger budget kommer
ärendet redovisas och beslutas i utskottet. Möbler och andra inventarier får
finansieras inom sektor omsorgs befintliga budget. De som beviljas stödboende
och korttidsplats på Herrgården kommer debiteras avgift för boende och kost.
Uppföljning
Verksamheten kommer succesivt utvecklas och behöver kontinuerligt följas upp
vad det gäller verksamhetens innehåll, kvalitet, resultat och ekonomi.
Stödboendet på Herrgården kan ge värdefull kunskap inför planeringen av ett
permanent boende inom socialpsykiatrin.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-03-31
Beskrivning av stödboende som en hemmaplanslösning, bilaga
Beslutet skickas till
 Sektor omsorg
 Ekonomienheten
 Sektor samhällsutveckling, fastighetsenheten
Orust Kommun
Sektor omsorg

Lena Gardtman
Sektorchef omsorg

Maria Ottosson Lundström
Verksamhetschef Stöd och omsorg

Kommunförvaltningen
Maria Ottoson Lundström
Tel: 0304-33 40 00
E-post: maria.ottostromlundstrom@orust.se

Beskrivning av Stödboende som en hemmaplanslösning

Vad är hemmaplanslösning?
En hemmaplanslösning i Orust kommun avser insatser som kommunen
tillhandahåller inom ramen för sin egen verksamhet och kan avse en
öppenvårdsinsats, intern placering eller fördjupad utredning. Insatsen sker
inom kommunens geografiska område. Med hemmaplanslösning avses dock
att insatsernas är så omfattande och/eller ingripande att de kan ersätta
institutionsvård eller annat köpt boende eller köpt annan verksamhet.
Hemmaplanslösningar är ett samlingsbegrepp för alla de insatser som är
riktade till barn, ungdomar, vuxna eller familjer med behov av insatser från
socialtjänsten i hemkommunen. När rätt stöd kan ges i den enskildes närmiljö
så ökar möjligheten för mer hållbara och långsiktiga lösningar.
Utgångspunkten för dessa insatser är att stärka individens egna resurser och
ge verktyg som syftar till hjälp till självhjälp. Insatsernas innehåll utformas
utifrån de behov och förutsättningar som varje enskild individ/ familj har.
Hemmaplanslösningar handlar om att undvika externa placeringar genom att i
den enskildes närmiljö ge rätt stöd, i rätt tid, till rätt kostnad.

Varför behöver vi satsa på hemmaplanslösningar
Socialtjänsten ska samverka med andra myndigheter, organisationer och
föreningar för att skapa goda helhetslösningar och tillvarata gemensamma
resurser på bästa sätt.

Strategin för hemmaplanslösning är att ge den enskilde hållbart stöd i
närmiljön, ge förutsättningar för andra aktörer att utföra sitt uppdrag samt att
sänka kostnaden för kommunen.
Det finns flera fördelar med att satsa på verksamhet och då även boende i
egen regi.


Möjlighet att etablera sig där man bor och bli delaktig i samhället



Fasta samarbetspartners (kontaktpersoner, vårdkontakter)



Snabba och regelbundna uppföljningar



Helhetssyn och flexibilitet



Fortsatt, ökat och rätt stöd istället för avbrott vid återfall och sammanbrott



Verksamhet i egen regi bidrar till bättre koll på innehåll, kvalitet och
kostnader



Minskade kostnader för dyra placeringar



Helhetssyn på klienters/brukares behov som utgångspunkt för samverkan.

Stödboende som en insats på hemmaplan
Vad är stödboende?
Stödboende är ett mellanboende mellan boende i egen lägenhet och bostad
med särskild service. Insatsen ska stödja den enskilde att utvecklas mot ett
mer självständigt liv med en fungerande vardag. Stödet är individuellt och
begränsas inte till ett visst antal timmar (som boendestöd gör) utan ges
flexibelt.
Stödboende för vuxna regleras inte i lagen och är inte en tillsynspliktig
boendeform. Stödboende för vuxna ska inte förväxlas med stödboende för
barn- och unga mellan 16-20 år som är en tillståndspliktig verksamhet. Det är
alltså inte möjligt att blanda unga i denna åldersgrupp med äldre vuxna.

I korthet kan det sammanfattas som en boendeform för perosner som behöver
mer stöd än de kan få i eget boende.
Syfte med insatsen
För stödboende behövs en individuell bedömning och målsättning göras. Det
individuella syftet kan variera från individ till individ. För vissa kan det vara
ett boende av mer tillfällig karaktär, medan andra perosner behöver insatsen
en längre tid framöver. Det är därför svårt att sätta upp på förhand uppställda
kriterier för vilka behov eller målsättningar en individ ska ha för att beviljas ett
stödboende eftersom det beror på individens behov och situation.
Målgrupp för insatsen
Målgruppen som avses är på en övergripande nivå samma som den målgrupp
som enligt kommunens riktlinjer omfattas av socialpsykiatrins
verksamhetsområde. Dessa personer har en psykisk funktionsnedsättning
vilket innebär att han eller hon har väsentliga svårigheter med att utföra
aktiviteter på viktiga livsområden. Svårigheterna ska vara en konsekvens av
psykisk ohälsa/störning.
Insatsen är alltså avsedd för personer med komplex problematik som inte
klarar ett eget boende med boendestöd vilket ställer krav på personalens
kompetens och flexibilitet.

