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Utskott för omsorg

1

2011-01-25

Plats och tid

Centrumhuset, Henån 2011-01-25 08.30-12.30

Beslutande

Gunilla Josefsson (s)
Hans Pernevik (fpo)
Johan Stein (c)

Övriga deltagande

Henrik Svedberg (s), ersättare ej tjänstgörande
Christian Romberg (m), ersättare ej tjänstgörande
Karin Magnusson, chef för vård och omsorg, § 1
Lena Danielsson, verksamhetschef
Lotta Hofmann, sekreterare

Utses att justera

Johan Stein

Justeringens
plats och tid

Centrumhuset, Henån, verksamheten för omsorg 2011-01-25 kl. 13.00

Sekreterare

……………………………………..
Lotta Hofmann

Ordförande

……………………………………..
Gunilla Josefsson

Justerare

……………………………………..
Johan Stein

Paragraf 1-2

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Utskott för omsorg

Sammanträdesdatum

2011-01-25

Datum för anslags
uppsättande

2011-01-25

Datum för anslags
nedtagande

Förvaringsplats
För protokollet
…………………………………….
Lotta Hofmann

2011-02-18
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2011-01-25

Exp:
Kommunstyrelsen
Verksamhetschef för omsorg
Chefen för vård och omsorg
KS/2011:65
§1
Ny boendeform trygghetsbostad för äldre i Orust kommun - Nybyggnation av
trygghetsbostad, Ängsviken, Henån
Regeringen beslutade 26 november 2009 att nuvarande statliga investeringsstödet för
särskilda boendeformer även ska kunna lämnas till en ny boendeformtrygghetsbostad för äldre. Investeringsstödet är tillgängligt för såväl nybyggnation
som ombyggnation till särskilt boende eller trygghetsbostad.
Inriktning av boendeformen finns beskriven i promemoria daterad 2009-10-23,
skriven av Socialdepartementen enheten för sociala tjänster.
Enligt Verksamheten för omsorgs skrivelse 17 januari innefattas en trygghetsbostad
av bostadslägenheter och utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby och
rekreation och där det finns personal dagligen som på olika sätt kan stödja de
boende under vissa angivna tider. Boendeformen har som avsikt att bidra till ökad
trygghetskänsla för äldre personer som känner sig oroliga och otrygga i sin
nuvarande bostad.
Lägenheter i trygghetsbostad kan upplåtas med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller
bostadsrätt.
Andra krav är att lägenheterna skall innehas av personer som fyllt 70 år. När det
gäller makar, sambor eller syskon räcker det att en av personerna har fyllt 70 år.
Lägenheterna i en trygghetsbostad bör vara planerade så att det är möjligt att bo kvar
om man får funktionsnedsättning som kräver hjälpmedel för förflyttning.
Stiftelsen Orustbostäder gjorde i skrivelse daterad 11 februari 2010 (dnr 2010:57
739) en framställan om att stiftelsen är intresserad av att söka investeringsstöd för
byggnation av trygghetsbostad på tomt vid Ängsviken i Henån. En sådan ansökan
medför krav på verksamhetsinnehåll enligt ovan. Stiftelsen efterhörde därför vad det
finns för möjlighet att Sociala omsorgsnämnden kan bistå med sådant innehåll som
avses för formen trygghetsbostad.
Sociala omsorgsnämnden beslutade 2010-04-20 § 48, att ge förvaltningschefen i
uppdrag att utreda och lämna förslag på hur verksamhetsinnehållet i boendeformen
trygghetsbostad på tomt vid Ängsviken, Henån kan utformas samt att ge
förvaltningschefen i uppdrag att göra en kostnadsberäkning av
verksamhetsinnehållet för trygghetsbostad.
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______________
Utskottet för omsorg beslutar
att enligt Verksamheten för omsorgs skrivelse daterad 17 januari 2011 föreslå
Kommunstyrelsen att införa ny boendeform trygghetsbostad för äldre i Orust
kommun
att arbeta in de ekonomiska medel som krävs i Utskottet för omsorg gällande
boendeformen trygghetsbostad vid Ängsviken i 2012 års budget.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
______________
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Exp:
Kommunstyrelsen
KS/2006:214
§2
Godkännande av överenskommelse med Länsstyrelsen om flyktingmottagning
Kommunfullmäktige beslutade 2006-08-31 § 61 bl.a. att godkänna överenskommelse
enligt rubrik avseende mottagning av 30 flyktingar i ett ettårsavtal 2006-2007.
Efter överläggningar med Migrationsverket och Länssyrelsen tecknades ett nytt avtal
daterat 2007-10-05, vari kommunen förband sig att ta emot 30 flyktingar varje år i ett
tillsvidareavtal (utom vad avser antalet emottagna – som avgårs i kommande ettårsavtal), vilket godkändes av kommunfullmäktige 2007-11-15 § 109.
Kommunfullmäktige godkände i beslut 2009/117 antalet emottagna till oförändrat
30 stycken.
Enligt Kommunförvaltningens skrivelse 19 januari 2011 finns nu ett nytt
avtalsförslag från Länsstyrelsen – daterat 2011-01-19 – som i förhållande till tidigare
tecknad överenskommelse är ändrad med hänsyn till ny lagstiftning och att det är ett
tillsvidareavtal helt och hållet d.v.s. också när det gäller antalet flyktingar/år som
kommunen åtar sig att ta emot. I avtalet framgår att kommunen fr.o.m. 2011 tar
emot samma årliga antal som tidigare, d.v.s. 30 stycken.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna överenskommelsen; medel att täckas genom inflytande statsbidrag.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
______________

