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Eva Skoglund (S) ersättare ej tjänstgörande
Ulla Kedbäck (MP) ersättare ej tjänstgörande
Mats Överfjord (M) ersättare ej tjänstgörande
Annika Westlund, verksamhetschef för Individ – och
familjeomsorgen § 81, 83-85
Ann-Catrin Waldén, enhetschef familjeenheten IFO § 81
Lars Alverbratt, Förvaltningsområdeschef § 82-94
Alice Österman, ekonom § 82
Mona Berg, verksamhetschef Stöd och omsorg § 83-85
Ingvar Olsson, ekonom § 85-87
Ymer Ilirzon, verksamhetschef vård och omsorg § 85, 90
Eva Johanssom, AME § 88
Margita Martinsson, AME § 88
Anna Torstensson, verksamhetsutvecklare § 89, 92
Anna-Carin Säll, utskottssekreterare
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§ 81
KS/2015:35
Utskottet för omsorg - personärenden oktober 2015 - Sekretess
Ärenden och beslut enligt särskilt protokoll med paragrafer 1209-1229
_____________
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Exp:
Ledningsgruppen
§ 82
KS/2015:1 799
Information gällande permutation av Stiftelsen Fonden för behövande inom
Orust kommun
Ekonomen Alice Österman informerade om det beslut som Kammarkollegiet har
tagit gällande permutation av Stiftelsen Fonden för behövande inom Orust kommun.
Beslutet innebär att fonden ska upplösas. Det handlar om 103 886 kronor som
utskottet för omsorg nu har att bestämma till vilken målgrupp pengarna ska delas ut
och under hur många tillfällen alternativt år.
Utskottet för omsorg bestämmer att man delar ut underlaget på sittande möte och
inför utskottsmötet i november lägger man frågan som eget ärende att bereda.
____________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna
____________
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Exp:
Ledningsgruppen
§ 83
KS/2015:36
Utskottet för omsorg - Verksamhetsuppföljning oktober 2015
Övergripande
Stöd och omsorg
Broschyr
Verksamhetschef för informerar om att en broschyr som heter Vård och omsorg
2015 har tagits fram för verksamhetsområdet.
Personalrekrytering
Det finns stora problem med att rekrytera personal till olika typer av tjänster inom
verksamhetsområdet, det är få eller inga sökande alls till de utannonserade tjänsterna.
I vissa fall har man kunnat lösa situationen med att tillsätta konsulter men då endast
tillfälligt. Även när det gäller enhetschefer har det varit problem med bemanningen,
möjligen finns nu en lösning inom kort. Samtal förs om personalrekryteringen som är
besvärande och påverkar flera utav omsorgens verksamheter, det är en strategisk
fråga som behöver lyftas upp centralt. Verksamhetsutvecklaren berättar att hon
utreder personalförsörjningen för Förvaltningsområde omsorg. Diskussion förs
gällande personalrekrytering kopplat till budget, utvecklingsmöjligheter för
visstidsanställda och så vidare.
Brukarenkät
Stöd och omsorg har genomfört en brukarenkät – SKL.
Individ- och familjeomsorgen (IFO)
Flyktingsituationen
Förvaltningsområdeschefen och verksamhetschefen för IFO informerar om den
rådande flyktingsituationen. Länsstyrelsen har kallat tjänstemän från kommenen till
ett flertal akuta möten för att få information. Orust kommun liksom övriga
kommuner i landet har fått i uppdrag att upprätta asylboende, vanligtvis åligger det
Migrationsverket att ordna med flyktingboende men eftersom det är en mycket
ansträngd situation så har kommunerna nu fått i uppdrag av Migrationsverket att
ordna med asylboende för flyktingar i olika åldrar. Orust kommun samverkar med
kyrkan där man har för avsikt att Morlanda församlingshemkan vara ett tänkbart
alternativ för tillfälligt boende, det ska stå klart den 26 oktober för att ta emot
flyktingar. Orust kommun ska bereda plats för 30 tillfälliga boendeplatser. De
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flyktingar som kommer nu slussas direkt ut till kommunerna för att registreras och
för att få en boendeplats.
När det gäller ensamkommande barn har det utökats från 4 till 11 barn 2015 som har
utökats ytterligare till 14 barn, vilket mycket väl kan ha ökat till ännu fler i dagarna.
Detta är en stor belastning för verksamheten, att inte veta hur många barn som
Orust kommun behöver bereda plats för då det heller inte finns boenden att
uppbringa. Det innebär att flyktinganläggningarna blir överbelastade, rum som inte är
tänkta till boende får användas så tillfälligtvis. Situationen stressar de barnen som
redan bor på flyktingförläggningarna. Personalen gör ett verkligt bra jobb utifrån de
förutsättningar som de har.
En fråga som ställs är hur asylboendet är organiserat?
Förvaltningsområdeschefen menar att alla förvaltningar måste ta ansvar, omsorgen
tar sitt ansvar bland annat genom att anställa en person som kommer att finnas på
plats.
Förvaltningsområdeschefen kommer att hålla utskottet informerat.
Lokaler IFO
Verksamheten har sänt in handlingsplan till Arbetsmiljöverket gällande
ombyggnation av lokaler för IFO. Personalen har vissa synpunkter på förslaget och
arbetsgivaren tänker att samverkan bör fortgå.
Brukarenkät
Individ- och familjeomsorgen kommer att genomföra brukarenkät – SKL.
Vård och omsorg
Intraprenad
Det kommer att ske en MBL § 19 förhandling gällande Intraprenad.
Personal
Det är svårt med personaltillsättning och det finns ett behov av ökad flexibilitet av
att kunna fördela personal över enheterna.
_____________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna
____________
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Exp:
Ledningsgruppen
§ 84
KS/2015:468
Information handlingsplan till Arbetsmiljöverket avseende åtgärder av
Individ- och familjeomsorgens lokaler
Arbetsmiljöverket har under våren 2015 gjort en inspektion gällande individ- och
familjeomsorgens lokaler, enligt 6 kap 6 a § arbetsmiljölagen.
Arbetsmiljöverket gav Orust kommun 2015-06-11 ett föreläggande efter
framställning om ingripande enligt 6 kap 6 a § arbetsmiljölagen. Beslut KS 2015:468
(2015/003532) Arbetsmiljöverket förelägger Orust kommun vid vite av 50 000
kronor att senast den 30 september 2015 ha vidtagit ett antal åtgärder. En skriftlig
handlingsplan som beskriver arbetslokalerna inom IFO ska anpassas till
verksamhetens behov. Handlingsplanen ska omfatta vilka rum som ska ha
reträttvägar, rummens möblering med tanke på reträttvägar, skalskydd, ventilation
och larm.
Individ- och familjeomsorgen har skickat in en handlingsplan till Arbetsmiljöverket
daterad 2015-03-30.
Se bilaga: Handlingsplan till Arbetsmiljöverket avseende åtgärder av Individ- och
familjeomsorgens lokaler
Verksamhetschefen informerar om att kommunstyrelsen har bistått handlingsplanen
och att man nu avvaktar svar från arbetsmiljöverket.
____________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna
____________
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Exp:
Ledningsgruppen
§ 85
KS/2015:338
Budget 2015: Driftuppföljning, prognoser, delårsrapport gällande
Förvaltningsområde Omsorg
Information gällande budget Förvaltningsområde omsorg 2015
Förvaltningsområdeschefen ger information om den ekonomiska situationen för
Förvaltningsområdet utifrån delårsrapporten augusti 2015. Avvikelser under året har
flera orsaker, bland andra ökar flyktingmottagandet där Orust kommun får tilldelade
medel av Migrationsverket, det är upp till Orust kommun att fördela dessa medel
mellan Förvaltningsområde omsorg och lärande.
Kostnader för individ- familjeomsorgen handlar om ökade behov av
försörjningsstöd, fler barn som behöver placeras och boendefrågor och
rekryteringsbehov.
_____________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna
_____________
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Exp:
Ledningsgruppen
§ 86
KS/2015:1 636
Förmedling av pensionärslägenheter, 2015-09-18
Inför en förändring i Socialtjänstlagen (SoL) 2002 fattade den dåvarande
Socialnämnden beslut att servicelägenheterna på Strandvägen 4 i Ellös och på
Eklunden i Svanesund skulle bli pensionärslägenheter. Dessa skulle förmedlas via ett
kösystem som hanterades inom sociala omsorgsförvaltningen. 2008 tillkom 6
lägenheter i Brf Strandkanten i Ellös. Kriterierna för att få en pensionärslägenhet var
att den enskilde uppbär någon form av sjuk eller ålderspension.
Den lagändring som föranledde Sociala omsorgsnämndens beslut var införandet i
SoL, att socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att bo
självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull fritid. Vidare
5§ Socialnämnden skall verka för att äldre människor får goda bostäder och skall ge
dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service.
Kommunen skall inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre
människor som behöver särskilt stöd.
Genom åren har kösystemet ifrågasatts. Det har ibland upplevts som orättvist, finns
ingen förtursmöjlighet, det har varit avgiftsfritt vilket lett till att man kan stå i kön
under lång tid och tacka nej till många erbjudanden. Förfarandet innebär dessutom
en hel del arbete.
Förvaltningsområdets förslag är att avskaffa förmedlingen av pensionärslägenheter.
Därefter, i första hand, omvandla Strandvägen 4 till särskilt boende och integrera
med Strandgården särskilda boende. Omvandlingen till Särskilt boende kan komma
att ta lite tid då omsättningen på lägenheter tidigare år handlat om ca 5 lägenheter.
Lägenheterna är 22 till antalet och av varierande antal rum varav flera är lämpliga för
parboende.
Diskussioner fördes på utskottet och det beslutades att man önskar en
tjänsteskrivelse där det framgår vad Förvaltningsområdeschefen presenterade på
mötet gällande ett långsiktigt strategiskt tillvägagångssätt i ärendet och var
konsultkostnaderna ska tas ifrån.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 18 september 2015
____________
Förslag till beslut
att Utskottet för omsorg får ta del av ny tjänsteskrivelse gällande ett långsiktigt
strategiskt tillvägagångssätt i ärendet och var konsultkostnaderna ska tas ifrån.
____________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen
Ekonom
§ 87
KS/2015:1 673
Hyreshöjningar i Särskilda boenden i Orust kommun samt övriga lägenheter
som uthyres till enskilda med eller utan biståndsbeslut, 2015-09-16
I samband med omläggning av avgiftssystemet frångicks principen med enhetlig hyra
vid kommunens särskilda boenden. Sedan 1 juli 2002 sker hyressättning istället enligt
det kvadratmeterpris som gäller på bostadsmarknaden i övrigt. SON beslutade 2002
att hyrorna i särskilda boenden skulle index uppräknas varje år. Detta skedde inte
vilket kan sägas vara lika bra då hyresgästföreningen troligen inte skulle ha godtagit
detta då man istället borde göra hyresberäkningar efter bruksvärdesprinciper.
Istället valde Förvaltningsområdet att vända sig till Stiftelsen Orustbostäder för att få
en värdering av hur kvadratmeterhyrorna i våra Särskilda boenden står sig i
förhållande till stiftelsens bostadsbestånd. Slutsatsen var att genomsnittspriset per
kvadratmeter i kommunens Särskilda boenden låg i snitt 43 % över stiftelsens
genomsnittspris i respektive ort på Orust. I sig är det inte konstigt då kommunense
priser inkluderar andel av gemensamhetsutrymmen, el och värme och stiftelsens
hyror inkluderar bara el och värme. Allt som allt är vår bedömning att hyresnivåerna
genomsnittligt ligger på en något hög nivå, även jämnfört med närliggande
kommuner. Dock är bedömningen att de ligger inom ett normalspann. Därför vore
det lämpligt att i fortsättningen följa hyreshöjningarna i allmännyttans bestånd,
Stiftelsen Orustbostäder, för lägenheter i Särskilda boenden samt övriga lägenheter
till enskilda med eller utan biståndsbeslut. När det gäller lägenheter som IFO tar in
hyresintäkter för gäller redan förhållandet att hyran regleras utifrån vad som betalas
till Stiftelsen Orustbostäder.
Hyressättningsmodellen från 2002 verkar relativt väl spegla dagens verklighet, men
genomgång av och upprättandet av en ny hyressättningsmodell byggd på
bruksvärdesprincipen är nödvändig för framtiden, särskilt i samband med att det
byggs nya äldreboenden. Men för att överhuvudtaget komma igång med årsvisa
hyreshöjningar för lägenheter i Särskilda boenden har Förvaltningsområdet att lämna
följande förslag
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 16 september 2015
____________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att som riktlinje för framtida hyreshöjningar i Särskilda boenden och övriga
hyreslägenheter som hyrs ut med eller utan biståndsbeslut följa Stiftelsen
Orustbostäders fastslagna hyreshöjningar. Dock att för brukare med bostadsbidrag
att i möjligaste mån undvika att höja hyran över taket för bostadsbidraget.
att den första hyreshöjningen i Särskilda boenden och i pensionärslägenheterna på
Ellös utgår från 1 januari 2016 med 0.9 %.
____________
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Exp:
Ledningsgruppen
§ 88
KS/2015:133
Rapport om arbetet med feriepraktik för skolungdomar sommaren 2015
Arbetsmarknadsenheten har även i år organiserat feriepraktik för skolungdomar.
Platserna har erbjudits ungdomar folkbokförda i kommunen och som gått ut 9:an i
grundskolan, 1:an i gymnasieskolan eller särskolan. En praktikperiod omfattade tre
veckor, 5 timmar/dag dock max 75 timmar/ungdom. I år fick alla ungdomar som
sökte erbjudande om en plats.
Platserna fanns inom föreningslivet och inom kommunens egna verksamheter.
Bilaga: Rapport om arbetet med feriepraktik för skolungdomar sommaren 2015.
Resultatet av feriepraktiken framgår av bilaga sid 2 Feriepraktik sommaren 2015.
Utvärderingar och intervjuer är gjorda och kommer att rapporteras på sammanträdet.
De totala feriekostnaderna för 2015 uppgår till 558 000 kronor. Det har också gjorts
en utvärdering bland ungdomarna, utskottet får ta del av den informationen. En
fråga som det fanns något missnöje kring var lönen. Man har tittat på vad andra
kommuner ger sina feriepraktiserande ungdomar i lön och det kan vara en fråga att ta
ställning till inför nästa år om Orust kommun ska erbjuda en löneförhöjning.
Chefen för arbetsmarknadsenheten ställer frågan till utskottet om man vill få
information gällande strandstädningen och utskottet föreslog att den informationen
vore intressant att ta del av på Kommunstyrelsen.
____________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna.
____________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen
§ 89
KS/2015:1 683
Projekt Kvalitetssäkrad välfärd, Sveriges kommuner och landsting 2015-09-28
Kommunstyrelsens beslutade 2013-06-10 Dnr KS/2013:1 027, att anta erbjudandet
från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och att Förvaltningsområdet omsorg
skulle delta i Projektet kvalitetssäkrad välfärd. Projektet innebar bland annat att SKL
gav stöd och råd till kommuner i syfte att förbättra uppföljning och kontroll inom
äldreomsorgen. Stödet avsåg implementering av ledningssystem,
uppföljningsmetoder eller analys av resultat.
Att delta i projektet var kostnadsfritt och de resurser som krävdes var
projektdeltagarnas arbetstid.
Projektet resulterade bland annat i Förvaltningsområdet inrättade en organsation för
det systematiska kvalitetsarbetet som består av Förvaltningsområdets ledningsgrupp
och kvalitetsråd för de olika verksamhetsområdena där samtliga professioner finns
representerade.
Utöver detta har varje verksamhetschef kvalitetsfrågor som en stående punkt på sina
respektive ledningsmöten och samtliga enhetschefer har inrättat Kvalitets-och
verksamhetsmöten.
Kvalitetsråden är en referensgrupp till Förvaltningsområdets ledningsgrupp avseende
bland annat process- och rutinbeskrivningar. Syftet med kvalitetsråden är att
kvalitetssäkra innehållet i det systematiska kvalitetsarbete men också att förtydliga det
författningsreglerade kravet på medarbetarnas medverkan i kvalitetsarbetet.
Organsationen för det systematiska kvalitetsarbetet är en del av
Förvaltningsområdets ordinarie verksamhet.
Projektet avslutades 1 januari 2015.
Det har varit stora problem med trygghetslarmen, de har inte uppdaterats sedan
2003. Inom investeringsramen kan denna uppgradering ske. Uppgradering kommer
att vara tidsenlig med andra och moderna system.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 28 september 2015

Orust kommun

Utskottet för omsorg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15

2015-10-13

____________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna Förvaltningsområde omsorg redovisning av Projekt Kvalitetssäkrad
välfärd, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
____________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen
Ekonom
§ 90
KS/2015:1 710
Uppgradering av trygghetslarm för vård och omsorgs särskilda boende 201509-30
Fram t.o.m. 2003 bestod internlarmen på Kaprifolgården av STT Trygghetstelefoner
som skickade ut larm till personsökare vars koppling var rikstelefonnätet, d.v.s. att
alla boende med larm var tvungna att ha telefonabonnemang. I samband med
renovering av Kaprifolgården 2004 installerades ett internsystem Care Tech 5000 för
att hantera interna trygghetslarm samt larmmottagningen för externa larm, denna
kompletterades med en backup-mottagning (Strandgården). Sedan 2004 har inga
större förändringar/uppgraderingar utförts på anläggningen.
Under de senaste åren har det internt framförts oro för att Trygghetslarmen på våra
särskilda boenden inom Vård och Omsorg successivt blivit allt mer undermåliga.
Strandgårdens och Kaprifolgårdens larmsystem byggdes en gång i tiden upp så att de
även skulle fungera som sambandscentraler för Trygghetslarmen i ordinära boenden.
Detta medförde att man använde en dator som styrning av såväl interna som externa
larm. P.g.a. detta faktum har man de senaste åren avvaktat digitaliseringen av
Hemtjänstens trygghetslarm, för att inte behöva lägga om Trygghetslarmen två
gånger då varje omläggning i sig innebär en risk genom driftstörningar.
Digitaliseringen påbörjades 2014 och är nu helt genomförd varpå larmen i ordinära
boenden nu går till en larmcentral i Malmö. Detta medför att vi utan praktiska
problem kan uppgradera trygghetslarmen på samtliga särskilda boenden inom VoO
till en mer patientsäker nivå. Cobbstelefonin som nu används kommer enligt
branschintressenter och andra kommunrepresentanter inom Fyrbodal att försvinna
och ersättas av Mobila enheter som körs över nätverk. Därmed är
investeringsalternativet begränsat till den nya generationens larmsystem om vi ska
slippa reinvestera inom snar framtid igen.
Uppgradera systemen för Trygghetslarm på särskilda boenden inom Vård och
Omsorg till stabila, kvalitetssäkra system. En positiv bieffekt av denna uppgradering
är att vi genom att införa den nya generationens boendelarm samtidigt bygger
grunden för att möta upp framtida kravställningar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 30 september 2015
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____________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att uppgradera trygghetslarm för vård och omsorg
att begära investeringsmedel motsvarande 2 700 000 miljoner kronor för 2016
____________
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§ 91
KS/2015:37
Förvaltningsområde omsorg - Kursinbjudningar 2015
Västra Götalandsregionen
Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende
Plats: Clarion Hotel Post Göteborg
Datum: 24 november 2015
Tid: 8.30–16.30
Kostnadsfritt obs! vid utebliven närvaro debiteras 500 kronor
Anmälan: Sista dag är 8 november, via länk till anmälan via regionkalendern
Samarbete mellan Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet,
Länsstyrelsen Västra Götalands län, FoU i Väst/GR samt avdelningen folkhälsa,
Västra Götalandsregionen
Sociala problem, exkludering och kontroll – utmaningar för socialt arbete i vår tid
Plats: Länsstyrelsens hörsal, Stora Badhusgatan 2B Göteborg
Datum: 3 december 2015
Tid: 8.00–16.15
Kostnadsfritt, lunch ingår ej
Anmälan: Sista dag är 23 november
Utskottssekreteraren anmäler Maria till kursen Samarbete mellan Institutionen för
socialt arbete vid GBG:s universitet.
___________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna.
___________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen
§ 92
KS/2015:1 797
Utskottet för omsorg - delegationsbeslut Lex Sarah 2015
Inspektionen för vård och omsorg 2015-09-20 Dnr 8.1.2–24989/2015-3.
Lex Sarah – anmälan enligt 14 kap 7 § socialtjänstlagen (2001:453)
Verksamhetutvecklare informerar gällande Lex Sarah anmälning, VOS 2015:34
Inspektionen för omsorg har beslutat att avsluta ärendet då de bedömer att nämnden
uppfyllt kraven i sin utrednings- och anmälningsskyldighet.
Redovisning av delegationsbeslut till Kommunstyrelsen.
____________
Utskottet lägger informationen till handlingarna
____________

Orust kommun

Utskottet för omsorg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20

2015-10-13

Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen
§ 93
KS/2015:1 796
Utskottet för omsorg - Redovisning av delegationsbeslut 2015
Ordförandebeslut gällande Ansökan om tillstånd till spel på värdeautomater för
restaurang Woken, Svanesund fr o m 1 januari 2016, KS 2015:1 614
handlingsnummer 10840.
Beslut
Ordförande har lämnat ett yttrande om att bevilja tillstånd till spel på värdeautomater
för restaurang Woken, Svanesund.
Redovisning av delegationsbeslut till Kommunstyrelsen.
____________
Utskottet lägger informationen till handlingarna
____________

Orust kommun

Utskottet för omsorg
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Exp:
Ledningsgruppen
§ 94
KS/2015:38
Utskottet för omsorg 2015 - Skrivelser, beslut, protokoll, cirkulär, statistik
m.m. anmäls för kännedom
Meddelande
KS 2015:1 706
Inspektionen för vård och omsorg 2015-09-29 Dnr 8.4.2–29176/2015-1. Inspektion
vid HVB Cassiopeja den 15 oktober klockan 9.00. Inspektionen för vård och omsorg
ska enligt 3 kap 19 § socialtjänstförordningen (2001:937) regelbundet inspektera hem
för vård av boende som tar emot barn och unga.
KS 2015:1 706
Inspektionen för vård och omsorg 2015-09-29 Dnr 8.4.2–29177/2015-1. Inspektion
vid HVB Andromeda den 15 oktober klockan 14.00. Inspektionen för vård och
omsorg ska enligt 3 kap 19 § socialtjänstförordningen (2001:937) regelbundet
inspektera hem för vård av boende som tar emot barn och unga.
KS 2015:1 784
Inspektionen för vård och omsorg 2015-09-30 D nr 8.5-28266/2015-1. IVO
kommer att göra en tillsyn av verksamheten den 4 november 2015 klockan 9.3011.30 utifrån att Orust kommun har rapporterat tre anmälningar enligt Lex maria.
Skrivelser
KS 2015:1 672
Inspektionen för vård och omsorg 2015-09-14.
Oanmäld inspektion vid Orust kommun samt underrättelse om möjlighet att lämna
synpunkter på dokumentation efter tillsynen.
Beslut
KS 2015:438
Inspektionen för vård och omsorg 2015-09-17. Dnr 8.4.2–5038/2015-12.
Tillsyn av HVB barn och unga vid Andromeda, oanmäld inspektion. Beslut: Ärendet
avslutas.
Förhandlingsprotokoll
Förhandling 2015-05-29 enligt MBL – Konvertera en vakant
habiliteringspersonaltjänst i Daglig verksamhet, motsvarande 80 % till en
stödpedagogtjänst.
Förhandling 2015-09-23 enligt MBL § 11 – Omorganisation gällande chefsansvar för
verksamhet inom omsorgen: expedition IFO

Orust kommun

Utskottet för omsorg
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Remiss
KS 2015:1 614
Remiss och yttrande gällande ansökan om tillstånd till spel på värdeautomater
Restaurang Woken fr o m 1 januari 2016.
Eva Skoglund ger utskottet för kännedom information från den konferens som hon
var på den 22 september gällande socialt och ekonomiskt utsatta EU medborgare
som försörjer sig i gatumiljö i Fyrbodal/Sverige.
____________
Utskottet för omsorg tackar för informationen och lägger informationen till
handlingarna
____________

