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Utskottet för omsorg 2023-01-10 

 

 

 

Plats och tid Årholmen, 2023-01-10, klockan 10:00 

Beslutande Britt-Marie Andrén Karlsson (S) 
 Maria Sörqvist (C) 
 Glenn Patriksson (S) 
 Josef Lind (M) 
 Ina Salmonson Olsvik (M), tjänstgörande ersättare 
 Elise Norberg Pilhem (V), ej tjänstgörande ersättare 
 
Övriga deltagare Se sidan 2 

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

Justeringens  Digital justering 
plats och tid  

 
Sekreterare ………………………………………………. Paragraf 1-4 
 Helena Arvedahl 
 
Ordförande ………………………………………………. 
 Britt-Marie Andrén Karlsson 
 
Justerare ………………………………………………. 
 Maria Sörqvist 
   BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
 
Organ Utskottet för omsorg 

Sammanträdesdatum 2023-01-10 

Datum för anslags 2023-01-16 Datum för anslags 2023-02-07 
uppsättande  nedtagande 

Förvaringsplats för  Kommunhuset, sektor omsorg, Henån 
protokollet  

 

 

 

 ……………………………………………… 
 Helena Arvedahl 
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Övriga deltagare: 
Lena Gardtman, sektorchef 
Maria Ottosson Lundström, verksamhetschef Socialt stöd, del av § 1 
Emelie Werling Söderroos, kommunsekreterare, del av § 1 
Hanna Bernmar, enhetschef IFO vuxen, del av § 1 
Anna-Karin Jansson Argani, § 2 och del av § 1 
Helena Arvedahl, nämndsekreterare 
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§ 1 KS/2023:23 

Utbildning och information i samband med ny mandatperiod 
 

Utskottet för omsorg beslutar att 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Emelie Werling Söderroos, kommunsekreterare, informerar om sammanträdesteknik, olika begrepp 

och jäv. 

Hanna Bernmar, enhetschef IFO vuxen, och Anna-Karin Jansson Argani, enhetschef IFO barn och 

unga, ger information om sina verksamheter, hur myndighetsutövningen fungerar och vilka lagrum 

man arbetar utifrån.   
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§ 2 KS/2023:12 

Riktlinjer för bedömning av extra omkostnadsersättning 
 

Utskottet för omsorg beslutar att 
Föreslå kommunstyrelsen besluta  
 
Att anta riktlinjer för bedömning av extra omkostnadsersättning vid familjehemsvård enligt bifogat 
dokument. 

Sammanfattning av ärendet 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ger kommuner rekommendationer för bedömning av 
ersättning av arvoden och omkostnader i samband med familjehemsvård. 
Orust kommun har tidigare inte haft någon riktlinje för extra omkostnadsersättning, ersättning som 
går utöver den ordinarie omkostnadsersättningen, utan bedömning har gjorts från fall till fall. Syftet 
med riktlinjen är att få en mer likvärdig bedömning där denna riktlinje ligger till grund då behov 
finns av extra omkostnadsersättning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-02 
 

Beslutet skickas till 
Sektor omsorg 
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§ 3 KS/2023:19 

Sektorchef informerar Utskottet för omsorg 2023 
 

Utskottet för omsorg beslutar att 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Lena Gardtman, sektorchef, informerar om organisationen, socialtjänstens uppdrag, nuläge och 

planeringen framåt, utvecklingsarbeten och utmaningar. 
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§ 4 KS/2023:20 

Ordförande informerar Utskottet för omsorg 2023 
 
Ingen information att delge utskottet. 
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