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Övriga deltagare:

2011-03-29

Henrik Svedberg (s) ersättare ej tjänstgörande
Tomas Nyberg (fp) ersättare ej tjänstgörande
Anders Asklund, IFO-chef § 24
Malin Hedelin, enhetschef § 24
Camilla Göthberg, samordnare § 24
Anna-Karin Ödbrant, socialsekreterare § 24
Sandra Sundblad, socialsekreterare § 24
Mona Berg, HO-chef § 25-26
Karin Magnusson, VoO-chef § 26
Eva Johansson, arbetsmarknadsansvarig arbetsmarknadsenheten § 31
Ulrich Christensen, arbetsledare ungdomsslussen § 31
Ann-Britt Wikström, projektledare ungdomsslussen § 31
Mari-Anne Svensson, arbetsledare servicelaget § 31
Berry Svensson, arbetsledare naturvårdslaget § 31
Ove Nolfelt, arbetsledare föreningslaget § 31
Kent Lövqvist, arbetsledare föreningslaget § 31
Lena Danielsson, verksamhetschef
Lotta Hofmann, sekreterare
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Exp:
KS/2011:85
§ 24
Utskottet för omsorg - personärenden mars månad 2011
Ärenden och beslut enligt särskilt protokoll § 1040 - 1053.
______________

Orust kommun

UTSKOTTET FÖR OMSORG

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

4

2011-03-29

Exp:
Ledningsgruppen VFO
KS/2011:323
§ 25
Verksamhetsuppföljningar mars månad 2011
Lex Sarah anmälningar - handikappomsorgen
Information om Lex Sarah anmälningar och tydliggörandet av problematiken
gällande anmälningar som berör vissa målgrupper inom handikappomsorgen. Samtal
förs om utredningar, vilket och hur kommunens ansvar ser ut i olika beslut som
verksamheten tar. Verksamheten får förankrat hos politiken att den står bakom de
bedömningar och beslut verksamheten kommer fram till.
Gruppbostad LSS
Information om situationen på Herrgårdens gruppbostad LSS samt relatering till
tidigare information. Verksamheten redogör för lösningar på de lediga lägenheter.
Ny gruppbostad för vuxna i Svanesund
Redogörelse av justeringar i ritningarna som har gjorts beroende på tidigare samråd
gällande inkomna yttranden med synpunkter från Länsstyrelsen,
Lantmäterimyndigheten, Bohusläns museum och Länsstyrelsen.
Verksamheten går vidare med inplanerade träffar och kontakter med aktuella
familjer, olika personalgrupper, arkitekten och Orustbostäder.
Verksamhetschefen för handikappomsorgen stämmer av med arkitekten angående
inomhusmiljön för att ledamöterna skall få en simulering av bilder på lägenheter och
gemensamhetsutrymmen.
Daglig verksamhet
Handikappomsorgen samverkar med Henåns skola för att gå igenom arbetsuppgifter
som är aktuella för personer som finns inom daglig verksamhet.
Omkostnader vid ledsagning
Genomgång av dom från Högsta förvaltningsdomstolen gällande
omkostnadsersättning vid ledsagning. Samtal förs om kommunens ställningstagande
av ledsagares omkostnadsersättning. Se separat paragraf.
Beslut avgift
Information om ärenden gällande avgift för städ inom äldreomsorgen.
Händelseförlopp
Redogörelse av inträffad händelse i gruppbostad LSS.

Orust kommun

UTSKOTTET FÖR OMSORG

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

5

2011-03-29

Lex Sarah anmälningar inom vård och omsorg
Genomgång av anmälningar under 2011. Samtal förs om uppmärksammade
missförhållanden, arbetsgivarens påtagande vid arbetsrättliga åtgärder för personal i
form av disciplinära åtgärder och avsked. Dessutom diskuterades
vikten av noga uppföljningar vid anmälningar, att medvetandegöra eget beteende hos
personalen, skaderekvisita, värderingar, väl förankrad introduktion, befogenheter och
skyldigheter m.m.
Utskottet ägnade särskild diskussion om palliativ vård ”vård i livets slutskede”.
______________
Utskottet för omsorg beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
______________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen VFO
KS/2011:362
§ 26
Redovisning och sammanställning för år 2010 - Anmälan om övergrepp inom
äldre- och handikappomsorgen "Lex Sarah" enligt socialtjänstlagen 14 kap. 2 §
och LSS och LASS stöd och service till vissa funktionshindrade enligt 24 a §
Vad som menas med övergrepp beror på den enskildes normer, förväntningar, på
ideologi och livssyn. Alla inte legitima handlingar som tillfogar en person skada och
smärta är övergrepp.
Övergrepp, misshandel etc. leder till en kränkning av hela människan, vilket innebär
att man gör intrång i den personliga integriteten och får möjligheten att kontrollera
och dominera den berörda personen. Det är förödmjukelsen och kränkningen inte
skadan som skiljer övergrepp från olyckan.
Den 1 januari 1999 infördes en ny bestämmelse i socialtjänstlagen där den som
uppmärksammar allvarliga missförhållanden i omsorgen om någon enskild, är skyldig
att anmäla detta enligt socialtjänstlagen 14 kapitlet 2 §.
Enligt ny bestämmelse 1 juli 2005 omfattas även anmälningsskyldighet enligt LSSlagen.
Socialstyrelsen har i allmänna råd definierat vad som menas med övergrepp,
allvarliga missförhållanden samt personskada.
Från 1 juli 2011 kommer lagändring. Lagändringarna berör socialtjänstlagen, SoL
och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
I Verksamheten för omsorgs skrivelse 9 mars 2011 redovisas 11 stycken Lex Sarah
anmälningar i vård och omsorg och tre stycken i handikappomsorgen i Orust
kommun för år 2010.
______________
Utskottet ägnar särskild diskussion om palliativ vård ”vård i livets slutskede”. Gunilla
Josefsson (s) föreslår att Utskottet får en återrapportering gällande en generell
uppföljning utifrån den diskussion som förs.
______________
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Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisning och sammanställning gällande anmälan om övergrepp
inom äldre- och handikappomsorgen ”Lex Sarah” enligt 14 kap. 2 § socialtjänstlagen
(SoL) och enligt 24 a § stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS och LASS)
att Utskottet för omsorg får en återrapportering utifrån de redovisade Lex Sarah
anmälningarna. Detta för att bevaka och säkerställa kvalitén inom Verksamheten för
omsorgs områden.
______________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen VFO
KS/2011:362
§ 27
Utredningar för en eventuell Lex Maria anmälan. Sammanfattning av
avvikelserapporter år 2010
Målet för hälso- och sjukvården enligt hälso- och sjukvårdslagen är en god hälsa och
en vård på lika villkor för hela befolkningen.
Utöver ansvar för så kallade Lex Maria anmälningar skall all hälso- och sjukvård
omfattas av system för planering, utförande, uppföljning och utveckling av kvalitet.
Syftet med avvikelser är att regelbundet och rutinmässigt dokumentera händelser,
skador och tillbud inom verksamheterna. Avvikelser kan vara relaterade till den
medicinska behandlingen men det kan också vara brister i mänskligt handlande,
teknik och organisation av vården eller brist på samverkan mellan olika delar av
vårdkedjan. Avvikelser är händelser som inte är förväntade i verksamheten och som
kan medföra risk eller skada. Syftet är att genom rutiner för identifiering,
rapportering, analys, uppföljning och återföring undanröja förutsättningarna för att
dessa händelser upprepas och för att vårdtagare/patienter skall få en så god och
säker vård som möjligt.
Det skall finnas kända och ändamålsenliga rutiner för avvikelsehantering. Inträffar
det upprepade avvikelser inom ett verksamhetsområde under ett år skall en
förbättringsplan upprättas.
Manuell avvikelsehantering har tagit mycket tid i anspråk under många år. Det är
inget bra system att skicka avvikelser mellan sig med internpost. År 2010 skulle
äntligen rapportering kunna ske via avvikelsemodulen i Procapita. Detta skulle
innebära en säkrare hantering och en bättre överblick för verksamheterna och för
den medicinskt ansvariga sjuksköterskan. Kvalitetsförbättrande åtgärder skulle
enklare kunna genomföras.
Implementeringen av programmet har inte fungerat fullt ut under 2010, vilket har
gjort att avvikelser har kommit in dels enbart som papperskopior eller som
papperskopior och via Procapita, dels bara via Procapita. Glädjande nog har
inrapportering mer och mer skett via Procapita under 2010 då vinsterna upptäckts
med programmet.
Under 2010 har mängden av underlag som har kommit in, varit 1/3 mot det som
normalt sett varit inrapporterat tidigare år.
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Enligt verksamheten för omsorgs skrivelse 14 mars 2011 är medicinskt ansvarig
sjuksköterskas bedömning, att de underlag gällande avvikelser hon har fått in under
året i sin helhet inte går att sammanställa i en rapport för redovisning till utskottet.
Förhoppningen är att verksamheterna ser fördelarna med att använda
avvikelsemodulen och att redovisning av avvikelser och åtgärder åter kommer att bli
möjlig 2012.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att Verksamheten för omsorg använder sig av Procapita för inrapportering av
avvikelser i kommunens hälso- och sjukvård. Detta för att få en korrekt redovisning
av avvikelserna och att kvalitetsförbättrande åtgärder skall kunna genomföras.
______________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen VFO
KS/2011:362
§ 28
Redovisning av avvikelser gällande bristande IT-säkerhet inom Sociala
omsorgsförvaltningens verksamhetsområde 2010
Redovisning enligt verksamheten för omsorgs skrivelse 3 mars 2011:
Inkom
datum
100323

Från enhet Typ av
Kortare beskrivning
avvikelse
IFO
BBIC-utredning När socialsekreteraren skulle
försvann
öppna en sparad BBICutredning så saknades nästan
hela dokumentationen.
Socialsekreteraren hade
sparat ner utredningen som
vanligt, men det var problem
med att spara. Något blev fel
i och med att text gick
förlorad.

Åtgärd från personalens
sida
Kontakt med
systemansvarig och
leverantören Tieto

Kundsupporten på Tieto söker, enligt systemansvariges noteringar, i vår databas
efter den förlorade utredningen, men kan inte hitta något spår efter den.
Systemansvarig tillsammans med IT-tekniker återskapar data i Procapitas testdatabas
via back-up, som gjorts dagen innan, och kan på detta sätt skapa en utskrift av den
aktuella utredningen. Utredningen är inte komplett men kan redigeras och
socialsekreteraren slipper att författa om hela utredningen.
_______________
Utskottet för omsorgs beslut till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
______________
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KS/2011:138
§ 29
Anmälan av kurser och konferenser mars månad 2011 - Verksamheten för
omsorg
Kurs:
Plats:
Tid:
Avgift:
Målgrupp:

Barns välfärd och hälsa - vad gör skillnad?
Göteborg
11 april 2011
Kostnadsfri
Politiker och tjänstemän

Kurs:
Plats:
Tid:
Avgift:
Målgrupp:

Hur kan vi förbättra vården för de mest sjuka äldre?
Göteborg
19 april 2011
350 kronor exkl. moms.
Politiker och tjänstemän

Kurs:
Plats:
Tid:
Avgift:
Målgrupp:

Samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och
tobakspolitiken ANDT 2011-2015
Göteborg
3 maj 2011
Kostnadsfri
Politiker och tjänstemän

Kurs:
Plats:
Tid:
Avgift:
Målgrupp:

Lex Sarah - nya och skärpta regler för hela socialtjänsten samt LSS
Stockholm
27 maj 2011
1950 kronor exkl. moms.
Politiker och tjänstemän

Kurs:
Plats:
Tid:
Avgift:
Målgrupp:

Hur bemöter du brottsoffer och förövare?
Göteborg
30-31 maj 2011
Kostnadsfri
Politiker och tjänstemän

Kurs:
Plats:
Tid:
Avgift:
Målgrupp:

Killar, män och maskulinitet
Göteborg
7 april 2011
Kostnadsfri
Politiker och tjänstemän

______________
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att lägga informationen till handlingarna.
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KS/2011:79
§ 30
Utskottet för omsorg - Anmäls för kännedom skrivelser, statistik, cirkulär,
meddelandeblad m.m.
Protokoll
Förhandling 2011-02-22 med anledning av förslag till lönenivåer för ungdomar i
feriepraktik sommaren 2011.
Förhandling 2011-01-25 med anledning av förslag att arbetsgivaren avser flytta
arbetsuppgift bil - ansvar vaktmästaretjänst på Strandgården till reparatörstjänst på
rehabenheten.
Meddelandeblad
Följebrev till meddelandebladet om ”Nya bestämmelser i socialtjänstlagen den 1
januari 2011”.
Statistik
Redovisning 2011-03-02 av boendestatistik enligt 9 § p. 9 LSS och korttidsvistelse 9
§ p. 6 LSS inom handikappomsorgen till och med februari månad 2011.
Redovisning 201103-16 av boendestatistik inom äldreomsorgen till och med
februari månad 2011.
______________
Utskottet för omsorg beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
______________
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KS/2011:323
§ 31
Studiebesök inom de olika verksamheterna i arbetsmarknadsenheten mars
månad 2011
Politikerna i Utskottet för omsorg gör studiebesök i arbetsmarknadsenhetens
verksamheter .
Arbetsmarknadsenheten är permanentad verksamhet från 1 januari 2011, från att
tidigare ha varit ett projekt. Målet är att så många som möjligt skall kunna få ett
reguljärt arbete med egen försörjning. Syftet är att samla alla arbetsmarknadsfrågor
under ett tak, ge personer som inte kommit in eller förlorat kontakten med
arbetslivet ett arbete, praktik eller utbildning
Ungdomsslussen
Syftet med projektet Ungdomsslussen är att förbereda ungdomar för vidare studier
eller praktik/arbete för 10 arbetslösa ungdomar mellan 18 - 24 år. En anställd
arbetsledare och en projektledare 50 % arbetar med projektet.
Studiebesöket äger rum i det hus som ungdomarna håller på att renovera.
Information om bakgrunden till projektet och hur tankar och idéer formats till
grunderna och syftet med projektet. Ungdomarna får hjälp med studier,
arbetsträning, praktikplatser och kontakter med arbetsförmedlingen för att så
småningom slussas ut i arbetslivet. Samtal förs om framtidsfrågor och utvecklingen
av verksamheten samt politiken ställer frågor till ungdomarna om deras olika syn och
önskemål på framtiden.
En utvärdering av projektet är på gång, som skall presenteras slutligen i
Kommunfullmäktige med mellaninstanser Utskottet för omsorg och
Kommunstyrelsen.
Servicelaget
I verksamhetens arbetsuppgifter ingår loppisverksamhet samt uppdragsarbete för
kommunens verksamheter (exempelvis trädgårdsarbete, lättare städning, flytthjälp
samt renoveringsarbete). En arbetsledare ansvarar i verksamheten och det är 6
stycken anställda. Det finns fyra arbetsträningsplatser.
Naturvårdslaget
I verksamhetens arbetsuppgifter ingår uppdrag från samtliga förvaltningar i kommun
i form av röjning och fällning av sly och skog (skogsplan), kulturstigar/röjer runt
kulturminnen och strandstädning. En arbetsledare ansvarar i verksamheten och det
är 6 anställda naturvårdare . Det finns 4 arbetsträningsplatser.
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Föreningslaget
Verksamheten arbetar med renovering samt enklare byggnationer och underhåll på
uppdrag av föreningar. En arbetsledare ansvarar i verksamheten och det är max 6
anställda. Det finns 4 arbetsträningsplatser.
Samtal förs om offentlig skyddad anställning (OSA), lönebidrag, övriga
anställningsstöd, jobb- och utvecklingsgaranti och jobbgaranti för unga m.m.
Arbetsmarknadsenhetens samarbetspartners består av:
Lokala ledningsgruppen LLG
Lokala samverkansgruppen OSAM
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen
Föreningar
Samtliga kommunala verksamheter
Finsam-organisationen
Andra kommuner i närområdet.
______________
Utskottet för omsorg beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
______________
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Exp:
Ledningsgruppen VFO
Samordnare biståndsenheten
KS/2011:490
§ 32
Ledsagares omkostnader enligt LSS -analys av Högsta förvaltningsdomstolens
dom 2011-02-18, mål nr 2746-09
Med anledning av informationen av Högsta förvaltningsdomstolens dom och den
analys som har gjorts om ledsagares omkostnader med stöd av LSS föreslår Gunilla
Josefsson (s) att Utskottet i aprilsammanträdet diskuterar kommunens framtida
förhållningssätt för ledsagares omkostnadsersättning.
______________
Utskottet för omsorg beslutar i enlighet med förslag.
______________

