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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
Katarina Sandén, vik. Medicinskt ansvarig sjuksköterska § 3
Mona Berg, chef för handikappomsorgen § 4
Anna Torstensson, adm. chef/utredare § 4
Lena Danielsson, verksamhetschef
Lotta Hofmann, sekreterare

Utses att justera

Johan Stein

Justeringens
plats och tid

Centrumhuset, Henån, verksamheten för omsorg, 2011-01-27 kl. 16.00

Sekreterare

……………………………………..
Lotta Hofmann

Ordförande

……………………………………..
Gunilla Josefsson

Justerare

……………………………………..
Johan Stein

Paragraf 3 - 8

ANSLAG/BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Utskott för omsorg

Sammanträdesdatum

2011-01-25

Datum för anslags
uppsättande

2011-01-28

Datum för anslags
nedtagande

Förvaringsplats
För protokollet
…………………………………….
Lotta Hofmann
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KS/2011:86
§3
Vikarie till medicinskt ansvarig sjuksköterska under våren 2011
Birgitta Olofsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, kommer att vara tjänstledig för
studier under våren 2011.
Katarina Sandén presenterar sig för utskottet. Hon kommer under vikariatet arbeta
50 %, varannan vecka, som medicinskt ansvarig sjuksköterska.
Verksamhetschefen för verksamheten för omsorg tar ställning till akuta ärenden som
kan uppstå när den medicinskt ansvariga sjuksköterskan inte är på plats.
Förslag till beslut
______________
Utskottet för omsorg tar del av informationen och hälsar Katarina välkommen samt
lägger informationen till handlingarna.
______________
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KS/2011:47
§4
Handikappomsorgen - Nätverk Bohuslän - Rapport från jämförelseprojektet
samt Nätverket Bohus rapport - service mätning via telefon och e-post
Nätverket Bohuslän är ett av tjugotvå nätverk som ingår i det treåriga nationella
jämförelseprojektet. De kommuner som deltar i nätverket är Dals-Ed, Färgelanda,
Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Tjörn. Tillsammans finns
det knappt 100 000 invånare i dessa kommuner.
Nätverket har tidigare publicerat rapporterna ”Särskilt boende – en jämförelse av
äldreomsorgen ur ett medborgarperspektiv” 2008-03-18, ”Hemtjänst – en jämförelse
av äldreomsorgen ur ett medborgarperspektiv” 2008-10-15, ”Grundskolan– en
jämförelse av kommunens grundskola ur ett medborgarperspektiv” 2009-05-28,
”Förskola– en jämförelse av kommunens förskoleverksamhet ur ett
medborgarperspektiv” 2009-12-11 och ”Individ- och Familjeomsorg – en jämförelse
av kommunens individ- och familjeomsorg ur ett medborgarperspektiv” 2010-07-01.
I denna sjätte rapport daterad 20 december 2010 har nätverket haft uppdraget från
sin styrgrupp att jämföra Lagen om stöd och service (LSS) ett medborgarperspektiv.
Jämförelseprojekts primära syfte är att ta fram effektiva arbetsmodeller där
jämförelser i olika nätverk leder till praktiska förbättringar i verksamheterna.
Inriktningen är att försöka finna sambandet mellan kostnader och kvalitet. Det är
också en uttalad ambition att skapa en arbetskultur där kontinuerliga jämförelser blir
ett bestående inslag i kommunernas arbete med att förbättra sina verksamheter. För
att lyckas med detta bygger projektets arbetsmetod på kommunernas egen kraft och
uppfinningsrikedom.
Syftet med rapporten är att ur ett brukar- och medborgarperspektiv ge underlag och
tips för att förbättra kvaliteten i de deltagande kommunernas verksamheter. I
samband med detta ska man kunna bedöma kvaliteten på arbetet i den egna
kommunen i förhållande till insatta medel, och kunna jämföra vad som görs i andra
kommuner. Goda exempel ska lyftas fram och vara en inspirationskälla för andra
kommuner.
Från november finns Nätverkets Bohus rapport om servicemätning via telefon och
e-post.
______________
Utskottet får en redovisning av frågeställningar och resultat i jämförelse
kommunerna emellan gällande insatser och kostnader (kap 3), utrednings- och
verkställighetstid (kap. 4-5), utredningar och rättssäkerhet (kap. 6-7), information
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och tillgänglighet (kap. 8-9), kvalitet (kap. 10-11), brukarnas nöjdhet (kap 12), val av
annan utförare än kommunen (kap. 13) m.m.
______________
Utskottet tackar för presentationen och lägger informationen till handlingarna.
______________
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Exp:
Ledningsgruppen Vfo
KS/2011:84
§5
Utskottet för omsorgs inriktning på målgrupp gällande för utdelning ur
Stiftelsen Fonden för behövande mandatperiod 2011-2014
Enligt Kommunstyrelsens delegeringsordning har Utskottet för omsorg rätt att
besluta om utdelning ur Stiftelsen fonden för behövande varje år i november månad.
Summan på utdelningen är cirka 2 000 - 3 000 kronor per år. Annonsering sker i
Orustkommunikén till kommuninvånarna om möjlighet att ansöka om pengar ur
fonden.
Enligt verksamhetens skrivelse 17 januari 2011 beslutade Sociala omsorgsnämnden
under föregående mandatperiod inriktning mot målgrupp psykiskt
funktionshindrade ungdomar.
Ordföranden föreslår utskottet att inriktningen av målgrupp ändras till arbetslösa
ungdomar under kommande mandatperiod
______________
Hans Pernevik (fpo) tillstyrker förslaget.
______________
Utskottet för omsorg beslutar
att målgruppen för utdelning ur Stiftelsen Fond för behövande inriktas mot
arbetslösa ungdomar under mandatperioden 2011-2014.
______________
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Exp:
Planingenjören
KS/2011:76
§6
Programsamråd - Synpunkter på Detaljplan för Bön 1:8 m.fl., Orust kommun
från Utskottet för omsorg
Programområdet är beläget väster om Lundens industriområde och ca 1,2 km väster
om Henåns skola.
Syftet med planprogrammet är att närmare utreda förutsättningarna för ca 45-50
småhustomter, ca 10 bostadsrätter i rad-/kedjehusform, ca 10-12 lägenheter i
flerbostadshus samt 2-3 tomer för icke störande verksamheter i anslutning till
Lundens industriområde.
Programmet är ett första steg i processen med att ta fram en detaljplan. Efter
inkomna synpunkter i programsamrådet utarbetas en detaljplan som efterföljs av ett
plansamråd. Slutligen ställs planen ut för granskning innan den kan antas av
kommunfullmäktige.
En Verksamheten för omsorgs skrivelse 17 januari 2011 är det viktigt att den sociala
samhällsutvecklingen ska i takt med den fysiska samhällsutvecklingen och att det
skapas ekonomiska förutsättningar för att tillgodose behovet av resurser inom
verksamhetsområdena inom Verksamheten för omsorg.
______________
Utskottet för omsorg beslutar
att påpeka vikten av att den sociala samhällsutvecklingen ska gå i takt med den
fysiska samhällsutvecklingen och att det ska skapas ekonomiska förutsättningar för
att tillgodose det kommandet behovet av resurser inom Verksamheten för omsorg.
______________
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Exp:
Planingenjören
KS/2010:131
§7
Programsamråd - Synpunkter på Detaljplan för Morlanda-Slätthult 2:72 m.fl.
Orust kommun från Utskottet för omsorg
Programområdet är beläget i norra delen av Ellös.
Enligt Verksamheten för omsorgs skrivelse 17 januari 2011 är syftet med planen att
möjliggöra en utbyggnad av ca 10 småhus för bostadsändamål.
Utskottet för omsorg föreslås att besluta att inget ha att erinra mot planen.
______________
Utskottet beslutar
att inget ha att erinra mot Detaljplan för Morlanda-Slättlult 2:72 m.fl. Orust
kommun.
______________
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KS/2011:79
§8
Utskottet för omsorg - Anmäls för kännedom skrivelser, statistik, cirkulär,
meddelandeblad m.m.
Skrivelser
Dnr 2011:169
739
Sveriges Kommuner och landsting 2010-11-29 - Bättre liv för sjuka äldre Prestationsersättning
Beslut
Dnr 2010:15
Socialstyrelsen 2010-12-17 - Tillsyn av bostad med särskild service för barn och
ungdom enligt LSS, Nyhagen, Henån.
Dnr 2010:54 460
Miljö- och byggnadsenheten 2010-11-15 - Revision och inspektion av
livsmedelsverksamhet på Gårevikens boende.
Rapporter

Dnr 2010:54 460

Kommunstyrelsen 2010:12.20 - Livsmedelskontroll Strandgårdens äldreboende,
Ellös.
Protokoll
Miljö- och byggnadsnämnden 2010-12-21 § 381 - Ändring av preliminära
sammanträdestider m.m. för miljö- och byggnadsnämnden 2011
Cirkulär
Sveriges Kommuner och Landsting 10:78 - Uppgifter för beräkning av avgifter för
äldre- och handikappomsorgen 2011.
Sveriges Kommuner och landsting 2010-12-16 - 10:81 - Prisindex december 2010:
omsorgsprisindex (OPI) och vårdprisindex (VPI).
Statistik
Redovisning av statistik för inneliggande - utskrivningsklara - utskrivna från
länssjukvården under perioden 1 - 31 december 2010.
Boendestatistik 2011-01-03 LSS-boende inom handikappomsorgen för december
månad 2010.
Boendestatistik 2011-01-03 inom äldreomsorgen för december månad 2010.
______________
Utskottet tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
_____________

