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…………………………………….
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Eva Skoglund (S) ersättare ej tjänstgörande
Ulla Kedbäck (MP) ersättare ej tjänstgörande
Annika Westlund, verksamhetschef individ- och familjeomsorgen §
110-111, 113-114
Ann-Catrin Waldén, enhetschef IFO, familjeenheten § 110
Lars Alverbratt, förvaltningsområdeschef § 111-119
Mona Berg, verksamhetschef stöd och omsorg § 111, 115
Ingvar Olsson, ekonom § 112
Anna Torstensson, utvecklingschef § 116-117
Anna-Carin Säll, utskottssekreterare
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KS/2015:35
§ 110
Utskottet för omsorg - personärenden december 2015 - Sekretess
Ärenden och beslut enligt särskilt sekretessprotokoll med paragrafer 1245-1268
______________
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Exp:
Ledningsgrupp
KS/2015:36
§ 111
Utskottet för omsorg - Verksamhetsuppföljning december 2015
Övergripande
Återrapportering gällande avtal med Eklunden
Det finns tecknat ett mångårigt avtal gällande Eklunden 1-3. Fastigheten består bland
annat av 35 lägenheter som passar bra som pensionärslägenheter men de är ej
anpassade efter biståndsbedömda brukare. Diskussion förs mellan Förvaltningen och
Stiftelsen Orustbostäder gällande en eventuell omförhandling av avtalet.
Beslut: Förvaltningsområdeschefen får i uppdrag av utskottet att ge förslag på hur
Förvaltningen ska hantera lokalförsörjning för boende inom verksamheterna på ett
strategiskt sätt genom en lokalförsörjningsplan, vilket sker i samråd med
Förvaltningsområde samhällsbyggnad.
Återrapportering förslag på målgrupp/er för fondutdelning
Utskottet för omsorg önskar förslag på målgruppen för Stiftelsen fonden för
behövande, frågan bordläggs till mars utskottsmöte.
Personal
Verksamhetschefen för vård och omsorg är sjukskriven. Två enhetschefer delar på
verksamhetschefsansvaret, fackliga förhandlingar har skett och parterna är överens.
Marina Hasselgren ansvarar för boende delen, Annelie Karlsson ansvarar hemtjänst
och hemsjukvårdssköterskorna. Båda är förordnade i 6 månader.
Matkassar
Biståndsbedömda beslut gällande matleverans till brukare sker via levererade
matkassar från matbutik. Förnärvarande sker dialog kring upphandling av matkassar
mellan Förvaltningen, dagligvaruhandeln och budservice. Vid avtalsskrivning
kommer utskottet för omsorg att ta del av förslaget för beredning.

Individ- och familjeomsorgen
Flyktingsituationen
Orust kommun har meddelat Migrationsverket att det inte finns boende för fler
ensamkommande barn. Denna vecka har det kommit tre barn till Orust kommun
och två aviseringar är gjorda, förvaltningsområde omsorg tar emot barnen trots att
boendena är fullbelagda.
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Kommunchefen har anställt en person ska arbeta med att ta fram eventuella boende
som kan öppnas för flyktingmottagandet.
Stöd och omsorg
Rekrytering
Personalbristen inom biståndsenheten är stor, rekryteringsprocessen är svår då det
inte finns någon sökande med adekvat utbildning. De handläggarna som är anställda
är hårt belastade. Det är också svårigheter med rekryteringen inom personlig
assistans. Frågan om personalavdelning kan vara behjälpliga diskuteras.
Personalavdelningen arbetar med de långsiktiga och strategiska rekryteringsfrågorna
medan respektive verksamhet arbetar med personaltillsättning.
____________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna
____________
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Exp:
Ledningsgruppen
KS/2015:338
§ 112
Budget 2015: Driftuppföljning, prognoser, delårsrapport gällande
Förvaltningsområde Omsorg
Information uppdragsdokument 2016-2018 och detaljbudget 2016 –
Förvaltningsområde omsorg
Ekonomen Ingvar Olsson redovisar Förvaltningsområde omsorgs budget inför 2016.
Budgetramen för förvaltningsområdet inför 2016 ger en tilldelning på 327 464 000
kronor.
Beräkningen för 2016 har gjorts utifrån de kostnader som finns 2015, alltså finns
kostnadstäckning för den verksamhet som bedrivs idag men det ger inget påslag
inför eventuella kostnadsökningar.
Förvaltningsområdeschefen menar att en diskussion behöver tas i ett tidigt skede för
eventuella kostnadsökningar.
Ordförande föreslår en gemensam verksamhetsdag i början på året, där politiker och
tjänstemän kommer samman för att diskutera budget- och verksamhetsfrågor.
Förvaltningsområdet har fått avslag från Migrationsverket gällande ansökan för
bidrag på 870 000 kronor som avser skyddat boende av SÄPO.
____________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna
____________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen
KS/2015:1 706
§ 113
Tillsyn av IVO enligt socialtjänstförordningen, Andromeda och Cassiopeja
Inspektionen för vård och omsorg har utfört inspektion den 15 oktober 2015 på
kommunens HVB Cassiopeja och HVB Andromeda. Ivo har översänt sina
tjänsteanteckningar och bett kommunen att yttra sig över dessa utan närmare
precisering.
Ivos har begärt yttrande avseende två anteckningar. En av anteckningarna beskriver
verksamheten Cassiopeja; lokaler, personal, bemanning och organisation.
Anteckningarna beskriver också vilka rutiner som finns och hur man arbetar med
incidenter på boendet. De beskriver också att man tar in registerutdrag på personalen
samt hur man arbetar med barn och ungas delaktighet samt kontakt med barn,
anhöriga och god man. Den andra anteckningen avser en anteckning som
inspektörerna haft med tre barn boende på HVB Andromeda.
Sammanfattningsvis bedömer förvaltningen att ovanstående synpunkter beaktas.
Förvaltningen kommer därför som ett led i att ständigt arbeta för en hög kvalitet
åtgärda de synpunkter som framförts vid besöket samt vidta åtgärder för att
förebygga liknande situationer.
Bilaga
Begäran om yttrande
_____________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att så som sitt eget yttrande översända denna tjänsteskrivelse till Inspektionen för
vård och omsorg
_____________
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Exp:
Ledningsgruppen
KS/2015:1 842
§ 114
Begäran att inrätta fler tjänster inom Individ- och familjeomsorgen avseende
utökat behov ensamkommande barn
Under 2015 har antalet aslysökande slagit alla rekord. Under 2013 tog Sverige emot
3852 ensamkommande barn. Motsvarande siffra för 2014 var 7049 barn. Den 9
oktober 2015 hade Sverige tagit emot 15 882 ensamkommande barn. Sedan 2002 har
Orust kommun haft ett avtal om erbjuda 4 asylplatser för ensamkommande barn. I
februari 2015 slöts ett nytt avtal där antalet asylplatser för ensamkommande barn
justeras upp till 11, trots det har ca 45 ensamkommande barn anvisats hittills i år.
Boendeverksamheten har successivt tvingats växa för att möta behovet. Kostnaderna
för att anpassa verksamheten täcks i regel fullt ut genom bidrag som återsöks av
Migrationsverket.
Orust Kommun får barn anvisade utöver vårt avtal med Migrationsverket.
Ärendetillströmningen har varit bortom alla prognoser. Bedömningen är att det inte
finns några andra möjligheter att lösa behovet än att utöka verksamheten med
ytterligare fyra behandlingsassistenter dagtid och 6 nattarbetande
behandlingsassistenter om 70 % av heltidstjänstgöring och 3 nattarbetande
behandlingsassistenter om 30 % av heltidstjänstgöring.
Personalutökningen med förväntas inte belasta kommunens budget då kostnaderna
(lönekostnad, omkostnader etc) kan åter sökas hos Migrationsverket.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 20 november 2015
____________
Utskottet för omsorg
tar del av beslutet
Tjänsterna är självfinansierade genom bidrag från Migrationsverket.
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna
_____________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen
KS/2015:1 976
§ 115
Bostad med särskild service för vuxna enligt lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade - begäran om projektering, 2015-11-19
Enligt 5 kap. 7 § socialtjänstlagen har kommunen ansvar för att inrätta bostäder med
särskild service för dem som till följd av funktionsnedsättning behöver ett sådant
boende. Bostad med särskild service för vuxna är en insats enligt lag om stöd och
service till vissa funktionshindrade, LSS. Insatsen ska ges den enskilde, när denne
begär det om behov föreligger enligt 7 och 8 §§ LSS . Bostad med särskild service för
vuxna kan till sin utformning vara antingen i form av gruppbostad eller i form av
servicebostad beroende på den enskildes individuella behov.
Myndigheten har två gynnande beslut om bostad med särskild service för vuxna, som
har fått tillfälliga verkställigheter i avvaktan på bostad med särskild service för vuxna.
Det finns en dom i Kammarrätten Göteborg daterad 2015-10-28, som innebär att en
person ska erbjudas gruppbostad. Det finns ett förhandsbesked om gruppbostad för
en ung person, där familjen flyttar till Orust. I dagsläget kommer inget beslut att
kunna verkställas inom befintliga gruppbostäder i Orust kommun, vilket är
bekymmersamt dels för att enskilda med stora och omfattande behov av stöd och
hjälp inte kan få sina behov tillgodosedda dels för att kommunen riskerar
vitesföreläggande av tillsynsmyndighet, då gynnande icke verkställda beslut
inrapporteras. Enligt 28 a § LSS kan en kommun som inte inom skälig tid
tillhandahåller en insats, som någon är berättigad till enligt ett beslut av nämnden
åläggas att betala en särskild avgift. Den särskilda avgiften kan uppgå till högst en
miljon kronor per beslut och år enligt 28 b § LSS. Frågor om särskild avgift prövas
efter ansökan av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, av den förvaltningsrätt
inom vars domkrets kommunen är belägen.
Verksamheten köper förnärvarande även boende för barn/unga alternativt stöd i
boendet för fyra gymnasieelever i samband med gymnasiestudier på annan ort med
hänvisning till det fria gymnasievalet. Efter avslutade gymnasiestudier kommer
sannolikt gruppbostad bli aktuellt för ett par personer medan servicebostad kan vara
lösningen i övrigt.
Utskottet önskar återkoppling gällande lokalbehovsprogrammet under första
kvartalet 2016.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 19 november 2015
____________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till Förvaltningsområde Omsorg att upprätta lokalbehovsprogram för
bostad med särskild service för vuxna
att under 2016, i samverkan med Förvaltningsområde samhällsbyggnad, projektera
för nytt boende med beräknad start under 2017.
att besluta om projekteringsmedel med 250 tkr. för 2016.
_____________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen
KS/2015:1 797
§ 116
Anmälan av delegationsbeslut Lex Sarah - VOS 2015:53
Utredning Lex Sarah enligt 14 kap. 2-7 §§ och 7 kap. 6 § SoL samt i 24a-24g §§ och
23 e § LSS – dokumentation av utredningen och vidtagna åtgärder.
Enligt beslut i utredning kommer ingen anmälan att göras till Inspektionen för vård
och omsorg, IVO.
Utvecklingschefen redogör för utredning gällande Lex Sarah.
Redovisning av delegationsbeslut till Kommunstyrelsen.
____________
För Utskott för omsorg
ORUST KOMMUN
Förvaltningsområde omsorg

Anna Torstensson
Utvecklingschef
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen
KS/2015:1 797
§ 117
Anmälan av delegationsbeslut Lex Sarah - VOS 2015:47
Inspektionen för vård och omsorg 2015-11-18 Dnr 8.1.2–35141/2015-3.
Lex Sarah – anmälan enligt 14 kap 7 § socialtjänstlagen (2001:453)
Inspektionen för omsorg bedömer att nämnden uppfyllt kraven i sin utrednings- och
anmälningsskyldighet och avslutar ärendet.
Utvecklingschefen redogör för utredning och beslut gällande Lex Sarah.
Redovisning av delegationsbeslut till Kommunstyrelsen.
____________
För Utskott för omsorg
ORUST KOMMUN
Förvaltningsområde omsorg

Anna Torstensson
Utvecklingschef
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KS/2015:37
§ 118
Förvaltningsområde omsorg - Kursinbjudningar december 2015
Ingen information gällande kursinbjudningar denna månad
_____________
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KS/2015:38
§ 119
Utskottet för omsorg december 2015 - Skrivelser, beslut, protokoll, cirkulär,
statistik m.m. anmäls för kännedom
Beslut
KS/2015:468
Arbetsmiljöverket 2015-11-11 vår beteckning 2015/003532 – Föreläggande efter
framställning om ingripande enligt 6 kap a § arbetsmiljölagen. Arbetsmiljöverket
förelägger Orust kommun om vite av 80 000 kronor att senast den 31 december
2015 vidtagit åtgärder enligt beslut.
Föreläggande
KS/20015:468
Förvaltningsrätten 215-11-18 mål nr 24490–15 – Arbetsmiljöverket – Orust kommun
gällande utdömande av vite. Begäran om skriftligt svar. Orust kommun ska svara
skriftligt till förvaltningsrätten inom 14 dagar efter det att föreläggandet har
ankommit till kommunen.
Dokumentation
Från molekylnivå till samhällsnytta – dokumentation från konferens om alkohol och
narkotika 8 oktober 2015 i Göteborg
Skrivelse
KS/2015:1 965
Förvaltningsområde omsorg – Begäran om utökad arbetsledning inom Individ- och
familjeomsorgen, vidare för beslut i Kommunstyrelsen 16 december.
Samråd
KS/2014:1 688
Detaljplan för Rossö 1:71 Orust kommun – Förvaltningsområde samhällsutveckling
har för avsikt med detaljplanen att utöka byggrätten för att skapa förutsättningar för
åretruntboende.
Förvaltningsområde omsorg har inga synpunkter på detaljplanen, mailade svar
151123 tekniska.ksk@orust.se
KS/2012:2 102
Vindbruksplan – tillägg till Översiktsplan 2009 – Förvaltningsområde
samhällsutveckling har som syfte med vindbruksplanen att den ska utgöra
beslutsunderlag vid prövning av vindkraftsetableringar i kommunen.
Förvaltningsområde omsorg har inga synpunkter på vindbruksplanen, mailade svar
151123 tekniska.ksk@orust.se
_____________

