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Övriga deltagare:
Martin Reteike, ej tjänstgörande ersättare § 1-7
Carina Johansson, MAS § 17
Maria Ottosson Lundström, verksamhetschef stöd och omsorg § 18, 25
Anneli Karlsson, verksamhetschef vård och omsorg § 19
Marina Hasselgren, verksamhetschef äldreomsorg § 20-21
Eva Haglund, verksamhetschef IFO § 24
Lena Relfsson, controller § 22
Lena Gardtman, sektorschef § 17-26
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KS/2021:334

Godkännande av patientsäkerhetsberättelse 2020
Utskottet för omsorg beslutar att:
Utskottet för omsorg föreslår Kommunstyrelsen besluta att:
Godkänna patientsäkerhetsberättelsen 2020.
Sammanfattning av ärendet
Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) 3 kap. 10 § PSL, ska vårdgivare senast den 1 mars varje år
upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har
bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten,
och vilka resultat som har uppnåtts.
Patientsäkerhetsberättelsen är en del av ledningssystemet för det systematiska kvalitetsarbetet enligt
SOSFS 2011:9 och beskriver patientsäkerhetsarbetet med kvalitetsregister, egenkontroller,
riskanalyser, avvikelser samt klagomål och synpunkter.
Patientsäkerhetsberättelsen beskriver också vilka åtgärder som behöver vidtas 2021 för att en god
patientsäkerhet, enligt lag och författningskrav, ska bibehållas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-04
Patientsäkerhetsberättelsen 2020
Beslutet skickas till
Sektor omsorg
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KS/2021:355

Subventionerad måltid inom sektor omsorg
Utskottet för omsorg beslutar att:
Utskottet för omsorg föreslår Kommunstyrelsen besluta att:
Anta riktlinje för subventionerad måltid inom sektor omsorg.
Sammanfattning av ärendet
Den nya riktlinjen för subventionerade måltider ersätter tidigare riktlinje ”Måltider som
arbetsgivaren betalar” beslutad 2014. Riktlinjen har reviderats för att få en enhetlig hantering av fri
eller subventionerad måltid, så kallad pedagogisk måltid i Orust kommun, som följer Skatteverkets
bestämmelser.
Syftet med riktlinjen ska skapa ett gemensamt förhållningssätt inom sektorn omsorgs verksamheter
när det gäller fri eller subventionerad måltid för kommunens personal.

Till grund för fri eller subventionerad måltid ligger Skatteverkets bestämmelse;
”Motsvarande skattefrihet gäller även viss personal inom vården som har tillsynsskyldighet för
senildementa inom äldreomsorgen. Skattefriheten gäller också vårdpersonal som äter sina måltider
vid samma bord som förståndshandikappade inom omsorgsvården. Samma regler gäller för
personlig assistent som arbetar åt en person med assistansersättning på grund av psykiskt
funktionshinder. En förutsättning för skattefrihet i alla dessa fall är att personalen är skyldiga att
delta i måltiden enligt anställningsavtal eller liknande avtal.”(Skatteverket, Rättslig vägledning 2017).
Fria eller subventionerade måltider i Orust kommun skall endast förekomma om de uppfyller
Skatteverkets bestämmelser.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-08
Riktlinje Subventionerad måltid inom sektor omsorg
Beslutet skickas till
Sektor omsorg
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KS/2021:275

Remiss - Omhändertagande av avlidna
Utskottet för omsorg beslutar att:
Utskottet för omsorg föreslår Kommunstyrelsen besluta att:
Orust kommun har inga synpunkter på utkastet till riktlinjer för omhändertagande av avlidna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen ansvarar för att den avlidne transporteras till och förvaras i ett kylt utrymme i väntan på
kistläggning. Regionen ansvarar inte för transport till och från sjukhus för obduktion eller
borttagande av till exempel pacemaker.
Idag kontaktar anhörig själva begravningsbyrå efter eget val, som hämtar den avlidne och kör till vårt
kylrum på Kaprifolgårdens äldreboende alternativt till bårhus. Kommunen betalar för transporten
för de som bor på särskilt boende (SOL och LSS) eller har kommunal hemsjukvård i ordinärt
boende.
Enligt förslag till ny riktlinje ska region och kommun upphandla transporttjänsten enligt gällande
lagstiftning om den inte utförs i egen regi. Ett avtal måste finnas mellan transportören, vanligtvis en
begravningsentreprenör, och regionen/kommunen. Det finns möjlighet att ta ut ersättning för dessa
kostnader från dödsboet. Detta är inget vi har gjort hittills.
Vid önskemål om egen transport kan anhöriga eller närstående ta över ansvaret och beställa från
annan entreprenör och då tillfaller kostnaden för transporten dödsboet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-08
Riktlinje omhändertagande av avlidna - utkast
Beslutet skickas till
Sektor omsorg
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§ 20

KS/2021:356

Samlokalisering hemtjänst och hemsjukvård
Utskottet för omsorg beslutar att:
Lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
En mindre intern genomlysning av beställarenhet och utförarorganisation inom hemtjänsten gjordes
2019, i syfte att ta fram förslag på kostnadsminskningar för att komma tillrätta med verksamhetens
underskott, samt sänka kostnadsindex i jämförelse med jämförbara kommuner.

I genomlysningen, sågs en framtida åtgärd kunna vara att samla de fem hemtjänstdistrikten samt
hemsjukvård och chefer i gemensamma lokaler på en ort. Detta skulle kunna leda till bättre
resurshållning, trots i vissa fall längre restid. Enheterna skulle också kunna få en mer naturlig
samverkan både gällande struktur, samarbete och resursanvändning.

När ny detaljplan i Varekil planerades, uppstod därför frågan om hemtjänstens behov av lokaler
inom den nya detaljplanen. En behovsbeskrivning har därför gjorts.

En samlokalisering av hemtjänsten har flera fördelar. Till exempel hade det kunnat leda till:






Förbättrad samverkan och resursutnyttjande. Resurser hade kunnat omfördelas mer effektivt
och anpassas efter respektive hemtjänstdistrikts behov. Brukartalet förändras snabbt i antal
och placering på ön vilket medför att det är svårt att snabbt och effektivt ställa om
verksamheten i distrikten på ett optimalt och kostnadseffektivt sätt.
Bättre arbetsmiljö genom en jämnare arbetsbelastning. Enhetscheferna hade också lättare
kunnat samarbeta, ersätta varandra och dela kompetenser.
Bättre förutsättningar för att underlätta kommunikation och information
Bilar hade kunnat nyttjas på ett annat sätt

I sektor omsorgs analys, framkom också flera svårigheter och nackdelar med att centralisera
hemtjänsten och hemsjukvården i Varekil. Till exempel



I planeringen medför det 30 min mindre effektiv tid per medarbetare (totalt ca 2 milj/år), då
restiderna ökar på morgonen
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Vi har flera stora lokaler på Ravinvägen, Strandvägen 19 och på Eklunden, som vi inte har
behov av att använda till andra verksamheter
På flera av våra äldreboenden kommer vi få tomma kontorsplatser som inte kan nyttjas
effektivt
Tappar flexibilitet att öka och minska grupper på de olika orterna när demografin förändras
Stor risk att körtid/körsträckor ökar och det kommer bli svårare att planera promenad- och
cykelturer
Minskad brukarkontinuitet
Vid pandemi så är smittspridningen ett hot då samtliga verksamheter är i samma lokal

De flesta av våra hemtjänstdistrikt får ökade inställelsetider och körtider med en samlokalisering,
vilket förtar de fördelar som verksamheten såg. Dessutom, behöver viss del av hemtjänsten ändå
finnas kvar i Henån, Svanesund och Ellös för att kunna fungera och vara effektiva.
Sektor omsorgs slutsats är därför att det inte är aktuellt att samlokalisera hemtjänst och hemsjukvård
i Varekil, då nackdelarna väger tyngre än de eventuella fördelarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-09
Beslutet skickas till
Sektor samhällsutveckling
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KS/2020:1313

E-förslag gällande trygghetslarm på öar utan fast förbindelse med Orust
Utskottet för omsorg beslutar att:
Utskottet för omsorg föreslår Kommunstyrelsen besluta att:
Avslå e-förslag gällande trygghetslarm på öar utan fast förbindelse med Orust.
Sammanfattning av ärendet
Förslagsställaren har tagit del av sektor omsorgs information om äldreomsorg på Orust, och ser en
skillnad mellan boende på Orust när det gäller trygghetslarm. I informationsmaterialet står skrivet att
"Bofast på en ö utan fast förbindelse med
Orust beviljas trygghetslarm med inskränkningen, att hemtjänstpersonal endast kan åka på larm
enligt tidtabell för ordinarie färjetrafik". Förslagsställaren skriver vidare att eftersom färjeturerna
under flera år blivit färre och färre, och under kvällar/nätter/tidig morgon finns ingen trafik. För att
möjliggöra att kunna bo kvar i sin bostad med trygghetslarm, föreslås därför att ett avtal skrivs med
sjöräddningen på Käringön för att transportera personal till den/de som behöver hjälp då det inte
går någon färjetrafik.
Utredning
Sektor omsorg har tittat på olika lösningar vi flera tillfällen. I dagsläget får brukaren information av
biståndshandläggare om problem som kan uppkomma med larm som från brukare på öar med
reguljär färjetrafik. Brukaren får då lämna kontaktpersoner som kan kontaktas vid larm, om personal
inte kan transportera sig till bostaden. Alla larm besvaras, men beroende på larmorsak påverkas
inställelsetiden av färjetrafikens tidtabell.
Färjetrafiken leds av antingen Trafikverket eller Västtrafik, beroende på vilken färjeled det gäller. Då
hemtjänsten inte räknas som blåljustrafik, har vi inte möjlighet att kalla på färjan vid behov. En
skrivelse har gjorts från Sotenäs kommun, för att påtala att Trafikverket enligt sin uttryckta
ambitionsnivå och uppdrag borde ha möjlighet att se över möjligheten att köra extraturer för
vägfärjor vid specifika behov hos medborgarna utan att det innebär en extrakostnad för
kommunerna. En extra tur av Trafikverket kostar idag 700 kr per enkel transport.
Verksamhetschef för äldreomsorg har talat med stationsansvarig på Sjöräddningen gällande frågan
om möjlighet att teckna avtal med dem. De är oerhört restriktiva med att teckna avtal. De är en
ideell förening, och kan inte ta ut några avgifter. De ska också vara tillgängliga för andra larm, och
kan vara upptagna i larm och har då inte möjlighet att transportera personal. De hjälper dock gärna
till om de kan i akuta situationer, och nås då via 112.
Bedömning
Sjöräddningen är inte intresserade av att teckna avtal för att transportera personal vid larm från
brukare på öar utan fast förbindelse. E-förslaget bör därför avslås.
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Beslutsunderlag
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E-förslag daterad 2020-10-29
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Sektor omsorg
Administrativa enheten
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KS/2021:40

Delårsrapport, budgetuppföljning och prognosrapporter 2021
Utskottet för omsorg beslutar att:
Lägga informationen till handlingarna
Sammanfattning av ärendet
Redovisning av prognosrapport per februari 2021. Sektorns helhetsprognos är i balans, men ser
olika ut per verksamhet.
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KS/2021:21

Sektorns information 2021 - Utskottet för omsorg
Utskottet för omsorg beslutar att:
Lägga informationen till handlingarna
Sammanfattning av ärendet
Sektorschef informerar om aktuella händelser.
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KS/2021:22

Verksamhetsuppföljning 2021 - Utskottet för omsorg
Utskottet för omsorg beslutar att:
Lägga informationen till handlingarna
Sammanfattning av ärendet
Uppföljning av IFO-plan
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KS/2020:1478

Hemmaplanslösningar Sektor omsorg
Utskottet för omsorg beslutar att:
Ge sektor omsorg i uppdrag att utreda förutsättningarna för att skapa en särskild avdelning på ett
äldreboende, för personer med komplex problematik kopplat till psykisk ohälsa som också har ett
stort behov av tillsyn och omvårdnad.
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§ 26
Uppdrag samverkan lärande och omsorg
Utskottet för omsorg beslutar att:
Lägga informationen till handlingarna
Sammanfattning av ärendet
Information om uppdraget.
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KS/2020:1479
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