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Utskottet för omsorg 2023-02-07 

 

 

 

Plats och tid Årholmen, 2023-02-07, klockan 10:00 

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

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

 

Justeringens  Digital justering 
plats och tid  

 
 
 
Sekreterare ………………………………………………. Paragraf 5-11 
 Helena Arvedahl 
 
Ordförande ………………………………………………. 
 Britt-Marie Andrén Karlsson 
 
Justerare ………………………………………………. 
 Maria Sörqvist 
   BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
 
Organ Utskottet för omsorg 

Sammanträdesdatum 2023-02-07 

Datum för anslags 2023-02-14 Datum för anslags 2023-03-08 
uppsättande  nedtagande 

Förvaringsplats för  Kommunhuset, Sektor omsorg, Henån 
protokollet  

 

 

 

 ……………………………………………… 
 Helena Arvedahl 
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Ej tjänstgörande ersättare 
Eva Skoglund (S) 
Ina Salmonson Olsvik (M) 
Elise Norberg Pilhem (V) 
 
Övriga deltagare 
Lena Gardtman, sektorchef 
Helena Arvedahl, nämndsekreterare 
Henrik Lindh, kommundirektör § 5 
Lena Johansson Relfsson, verksamhetscontroller § 6 
Anneli Karlsson, verksamhetschef vård och omsorg § 6 
Marina Hasselgren, verksamhetschef äldreomsorg §§ 6, 10 
Alexander Fåll, enhetschef Strandgården § 10 
Ann-Christine Eriksson, enhetschef Strandgården § 10 
Hanna Olsson, enhetschef Strandgården § 10 
Jasmine Särehag, undersköterska Strandgården § 10 
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§ 5 KS/2023:23 

Utbildning och information i samband med ny mandatperiod 
 

Utskottet för omsorgs beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommundirektör Henrik Lindh informerar om kommunens organisation, skillnader mellan 

verksamhets- och myndighetsnämnd och sektorns ansvar och befogenheter. 
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§ 6 KS/2023:52 

Verksamhetsberättelse 2022 för Sektor omsorg 
 

Utskottet för omsorgs beslut 

Utskottet för omsorg föreslår Kommunstyrelsen besluta att: 

Godkänna verksamhetsberättelse för 2022 för Sektor omsorg. 

Sammanfattning av ärendet 

Sektor omsorg har upprättat en verksamhetsberättelse för 2022. Totalt redovisade sektorn ett 
överskott på 16 miljoner kronor. Under året har sektorn erhållit flertalet statsbidrag som förbättrat 
de ekonomiska förutsättningarna framförallt inom äldreomsorgen. Förutom statsbidragen finns 
andra faktorer som bidragit till överskott i verksamheterna. 

Inom socialt stöd kan överskottet till viss del förklaras med ett avslutat ärende inom personlig 
assistans, ökade intäkter från försäkringskassan, avslutade placeringar och mer effektiv bemanning. 
Förändrad tidsplan har gett försenad uppstart av två nya verksamheter, socialpsykiatriboendet 
Ågården och korttidsboendet i Mollösund vilket gett förbättrat resultat men kommer ge upphov till 
kostnader under 2023. 

Inom äldreomsorgen beror överskottet till stor del på försäljning av platser till annan kommun samt 
anpassad bemanning. 

Vård och omsorg där korttidsenheten ingår har haft låg beläggning vilket innebär lägre kostnader för 
bemanning och har inga utgifter för utskrivningsklara. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-31 
Verksamhetsberättelse 2022 sektor omsorg 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Sektor omsorg 
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§ 7 KS/2022:907 

Redovisning av statistikrapport ej verkställda beslut 
 

Utskottet för omsorgs beslut 

Utskottet för omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna statistikrapport kvartal 4 2022 
för ej verkställda beslut enligt rapporteringsskyldighet till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.  

Sammanfattning av ärendet 

Orust kommun ska, enligt Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2006:35, till Socialstyrelsen 
och kommunens revisorer rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL och 
beslut enligt 9 § LSS en gång per kvartal som inte har verkställts inom tre månader från dagen för 
beslutet, beslut som har verkställts efter tre månader eller där det har skett avbrott i verkställigheten 
på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet. 

Rapportering kvartal 4 2022, SoL och LSS 

Verksamhetsområde Antal beslut 
ej verkställda 
inom 3 mån. 

Beslut 
verkställt efter 
3 mån 

Totalt 
rapporterade/
verksamhet 

Socialpsykiatri (SoL) 1 0 1 

Äldreomsorg (SoL) 0 0 0 

Individ- och familjeomsorg (SoL) 0 0 0 

Stöd och omsorg (LSS) 13 1 14 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-27 
Statistikrapport  

Beslutet skickas till 

Sektor omsorg 
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§ 8 KS/2023:21 

Inriktningsdokument Vårdsamverkan Fyrbodal 2023-2026 
 

Utskottet för omsorgs beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Ställa sig bakom framtaget inriktningsdokument med tillägget att det i lokal 
samverkansgrupp ska fungera som nu med delat ordförandeskap region och kommun, inte 
att enbart kommunen ska ansvara för ordförandeskapet och kalla till möten. 

Sammanfattning av ärendet 
Den nya politiska organisationen inom VGR kommer att ge ändrade förutsättningar.  
Denna fråga är avstämd inom regionen, de nya delregionala nämnderna kommer  
ansvara för samverkan med kommunerna och för vårdsamverkan, och de övriga 
vårdsamverkansarenorna har liknande dokument. 
 
Ett nytt inriktningsdokument är framtaget gällande samverkan i Västra Götaland där alla ingående 
parter ska fatta beslut. Inriktnings-dokumentet bygger på det dokument som Södra Älvsborgs 
Vårdsamverkan använder sig av. Samtliga kommuner i Fyrbodal kommer att ha möjlighet att delta 
på mötena vilket kan underlätta att komma framåt i frågorna. Det här är plattformen blir än viktigare 
framöver då det är där kommunerna har möjlighet att möta utförarna. Där kan de lyfta de frågor 
kring samverkan som inte  
fungerar. 
 
I stort så ställer sig förvaltningen bakom inriktnings-dokumentet med ett undantag, vi anser inte att 
det enbart är kommunens ansvar att ha ansvar för ordförandeskapet. 

Utredning 
Den pågående omställningen till nära vård, som bland annat manifesteras i kommunernas och 

Västra Götalandsregionens gemensamma färdplan, förändrar kraven på och förutsättningarna för 

samverkan i Västra Götaland. För delregioner som likt Fyrbodal har varierande förutsättningar i 

form av bland annat landsbygd, skärgård och större städer, krävs differentierade samverkansformer. 

Samverkan ska ske på den mest medborgarnära och samtidigt effektiva nivån, oftast i lokala 

samverkansgrupper inom den geografiska kommunnivån. 

I mars 2022 tog Delregionalt politiskt samråd för Vårdsamverkan Fyrbodal initiativ till ett uppdrag 

för att ta fram en ny uppdragshandling för samrådet. Två processledare tillsattes och vid 

delrapporteringen i maj gavs dessa ett fortsatt uppdrag att ta fram ett samlat dokument för mål och 

inriktning. I september 2022 enades parterna om att mål och inriktning ska utgå från Färdplan nära 

vård.  

Syftet med inriktningsdokumntet är att skapa en tydlig struktur för vår gemensamma 

samverkansarena Vårdsamverkan Fyrbodal. Vårdsamverkan ska generera mervärde för 

befolkningen, och underlätta ansvarsfördelning och samverkan mellan huvudmännen. Frågor som 

rör samverkan mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen omhändertas inom 

Vårdsamverkan, medan interna frågor inom kommunen/kommunerna eller mellan vårdgivare inom 
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regionen hanteras i andra konstellationer. Ansvarsfördelning mellan och inom respektive 

huvudmans ansvarsområde ska vara tydlig. 

Inriktningsdokumntet gäller för perioden 2023–2026. Utöver inriktningsdokumntet ingår parterna 

ett avtal. Om ingen part skriftligen sagt upp avtalet senast tolv månader innan avtalstiden löper ut, 

förlängs det med två år i taget. Vid väsentliga förändringar av förutsättningarna för avtalet kan 

initiativ till en översyn tas av Delregionalt politiskt samråd. 

Bedömning 
Vårdsamverkan i Fyrbodal sker på politisk nivå samt förvaltnings- och verksamhetsnivå.  
Målet med samverkan är att över huvudmannagränserna gemensamt ansvara för att säkerställa 
befolkningens behov av samordnade insatser. I styrning och struktur ingår arbete med förtydligande 
och ansvarsfördelning utifrån ändrad lagstiftning, överenskommelser, strategier och 
rekommendationer som påverkar huvudmännen. 
 
Delregionalt politiskt samråd ska ange syfte, målbild och målgrupp för Vårdsamverkan Fyrbodal för 
arbetet de närmaste åren. Styrgruppen ansvarar för att ta fram en genomförandeplan utifrån den 
politiska viljeinriktningen, dvs syfte, målbild och målgrupp enligt ovan.  
 
De lokala samverkansgrupperna har ett stort ansvar för samverkan på lokal nivå. 
Handlingsplaner/åtgärdsplaner, utvärdering och avvikelseanalys är exempel på arbetssätt för att 
komma till rätta med brister i vårdsamverkan. Framgångsfaktorer i samverkansarbetet är fungerande 
implementering. Arbetet i den lokala samverkansgruppen ska ske utifrån ett förbättringsorienterat 
förhållningssätt  
och bör utgå från exempelvis länsgemensamt beslutade styrdokument, avvikelser, patientberättelser 
och goda exempel. Samverkansgruppen består av representanter från båda huvudmännen med 
berörda verksamheter, vilka ska ha mandat att fatta beslut och föra tillbaka frågor till respektive 
organisation för åtgärder, spridning och delaktighet, vilket i första hand sker i respektive 
linjeorganisation. En förändring är att inriktnings-dokumentet beskriver att kommunen ska ansvara 
för ordförandeskapet och kallar till möten. Det är inte ett förslag som vi i kommunen ser positivt på 
då ansvaret läggs över och det gemensamma uppdraget blir otydligt. Kommunen hamnar i att driva 
det gemensamma uppdraget och blir dem som ansvaret vilar tyngst på.  
 
I förlängningen kan man också fundera på om Vårdsamverkan ska vara en del inom 
kommunalförbundet för att förtydliga det lokala perspektivet. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-02-06 
 

Beslutet skickas till 
Västra Götalandsregionen 
Sektor omsorg 
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§ 9 KS/2023:19 

Sektorchef informerar Utskottet för omsorg 2023 
 

Utskottet för omsorgs beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Sektorchef informerar om verksamheten. 

 Fortsatt finansiering av utbildning ”Att i vardagen stödja personer med psykiska 

funktionsnedsättningar och samtidigt missbruk”. 

 Återkoppling från arbetsgrupp tillämpning av regelverk kring undersköterska som 

skyddad yrkestitel. 

 Sommarrekrytering pågår. 

 Stärkt beredskap i vård, omsorg och socialtjänst på grund av ändrat säkerhetsläge. 

 Startbesked på Mollösund. 

 Förstudie gällande gruppbostad i Henån pågår. 

 Mål-dagar. 

 ISU= individuell systematisk uppföljning – boendestöd. 

 Från verksamhetsanpassat till mer individanpassade insatser. 

 Bostad först, ansökan om medel. 

 Nationell kartläggning av hemlösheten 2023. 

 Myndigheten för föräldrarätt och föräldraskapsstöd delredovisar tre regeringsuppdrag 

gällande internationell nivå. 

 Kartläggning av hur våld och andra övergrepp beaktas i mål om vårdnad, boende och 

umgänge. 

 Stärkt trygghet för barn i utsatta situationer. 

 Utsatthet i barndomen ökar risken för att drabbas av psykiatriska tillstånd som vuxen. 

 Nya bestämmelser om personlig assistans i LSS. 
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§ 10 KS/2023:137 

Verksamhetsuppföljning - Sektor omsorg 
 

Utskottet för omsorgs beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetscheferna Ann-Christine Eriksson och Alexander Fåll, och samordningsansvarig 

undersköterska (SAMO) Jasmine Särehag informerar om Strandgården och dess verksamhet.  

Information ges om hur de arbetar med ledarskapet, samordningsansvarig undersköterska på 

enheterna, inkluderande kultur och intraprenad och PR. 

Kort presentation av Hanna Olsson, ny enhetschef på Strandgården från och med 2023-02-06. 
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§ 11 KS/2023:20 

Ordförande informerar Utskottet för omsorg 2023 
 

Utskottet för omsorgs beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande och vice ordförande berättar om verksamhetsbesök på Ängsviken i samband med 

beredningen 2023-01-24, då enhetscheferna Emelia Dahlberg och My Lööv fick berätta om deras 

verksamhet, hur de fördelar resurser både vad det gäller ekonomi och personal och vad de har för 

möjligheter och utmaningar framåt. 

 

 

 

 


	Utskottet för omsorgs beslut
	Utskottet för omsorgs beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till
	Sammanfattning av ärendet
	Rapportering kvartal 4 2022, SoL och LSS
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till
	Utskottet för omsorgs beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Utredning
	Bedömning
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till
	Utskottet för omsorgs beslut
	Utskottet för omsorgs beslut
	Utskottet för omsorgs beslut

