Orust kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Utskottet för omsorg

2012-01-24

Plats och tid

Centrumhuset, Henån 2012-01-24 8:30-11.30

Beslutande

Gunilla Josefsson (s)
Henrik Svedberg (s) tjänstg. ers. för Hans Pernervik
Johan Stein (c)

Övriga deltagande

Lisbeth Arff (m) ersättare ej tjänstgörande
Camilla Göthberg, samordnare biståndsenheten § 3
Anna-Karin Ödbrant, enhetschef IFO § 3
Ronja Rydholm, socialsekreterare § 3
Margareta Hjern, enhetschef IFO § 3
Charlotte Odhe, kostansvarig § 4
Emma Carlsson, ekonom § 4
Mona Berg, verksamhetschef HO § 5
Anders Asklund, t.f. verksamhetschef VFO
Lotta Hofmann, nämndsekreterare

Utses att justera

Johan Stein

Justeringens
plats och tid

Centrumhuset, Verksamheten för omsorg, Henån 2012-01-25

Sekreterare

……………………………………..
Lotta Hofmann

Ordförande

……………………………………..
Gunilla Josefsson

Justerare

……………………………………..
Johan Stein

Paragraf 3-6

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Utskottet för omsorg

Sammanträdesdatum

2012-01-24

Datum för anslags
uppsättande

2012-01-26

Förvaringsplats
För protokollet

Centrumhuset, Verksamheten för omsorg, Henån

Datum för anslags
nedtagande

…………………………………….
Lotta Hofmann

2012-03-27
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2012-01-24

KS/2012:52
§3
Utskottet för omsorgs personärenden januari 2012
Ärenden och beslut enligt särskilt protokoll § 1005 - 1022.
______________
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2012-01-24

KS/2012:48
§4
Information från Kostenheten i Orust kommun
Kostenheten redovisar bland annat producerade portioner och totala kostnader 2010
för omsorgen, förskolan, skolan, personallunch, restaurangen Strandgården och
uträkning av portionspris utifrån fördelningsprinciper. Det totala portionsantalet i
omsorgen var 236 450 st. och total kostnad 9 632 tkr under 2010.
Samtal förs om rörliga och fasta kostnader, politisk fråga vilken mat som de äldre
erbjuds och vikten av god kvalitet på maten, helhetstänket, politiska diskussioner,
som förs om närproducerad mat, kvalitetsnivå samt kunskap och kompetens vid
tillagning av mat, varmhållning av mat och rutiner för matdistribution m.m.
______________
Utskottet för omsorg tackar för informationen som läggs till handlingarna.
______________
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2012-01-24

Exp:
Ledningsgruppen VFO
KS/2012:53
§5
Information om verksamhetsuppföljning januari 2012
Handikappomsorg
Avgift för hälso- och sjukvårdsinsatser
Information om Hälso- och sjukvårdsavgift för personer som har insatser från
kommunala hemsjukvården. Utskottet tar del av informationsbrev som
verksamheten skickar ut till berörd målgrupp för kännedom.
Information om beslut i ärende i Daglig verksamhet
Socialstyrelsens beslut 2012-01-16 angående Kommunstyrelsens ärende 2011-02-09
§ 40 (dnr 2011:161). Socialstyrelsen skall ha svar på vidtagna åtgärder senast 30 mars
2012. Verksamhetschefen återkommer till utskottet gällande uppföljning av beslutet.
Förslag riktlinjer för Boendestöd
Samtal förs om riktlinjer och rutiner gällande innehållet i förslaget och utskottet
stämmer av vissa förändringar av texten i förslaget med verksamhetschefen innan
beslut tas i Kommunstyrelsen.
Budget 2012
Utskottet för omsorg avvaktar med ärendet budget 2012 i avvaktan på beslut om ny
majoritet i Kommunfullmäktige februari månad.
______________
Utskottet för omsorg beslutar att lägga informationen till handlingarna.
______________
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2012-01-24
KS/2012:54

§6
Utskottet för omsorgs 2012 - Anmäls för kännedom januari månad inkomna
skrivelser, rapporter, statistik, cirkulär, meddelandeblad m.m.
Beslut
VOS:2011:17 - Sekretess
Socialstyrelsen 2011-11-11 Dnr 9.2-19093/2011 - Anmälan om brister på
äldreboende i Orust kommun.
KS 2011:625
Socialstyrelsen 2011-12-01 Dnr 9.1-37887/2011 - Tillsyn enligt 13 kap. 1 §
socialtjänstlagen (2001:453) av HVB
Socialstyrelsen 2011-12-28 Dnr 9.1-36506/2011 - Tillsyn av bostad med särskild
service för barn och ungdom enligt LSS vid verksamheten Nyhagen i Henån.
KS 2011:512
Socialstyrelsen 2011-12-15 Dnr 19953/2011 - Orust kommun får 134 000 kronor
tilldelat för att ta fram och inför lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen.
KS 2011:1489
Sveriges Kommuner och Landsting 2011-12-16 nr 16 - Godkänna
överenskommelsen med staten om sammanhållen vård och omsorg om de mest
sjuka äldre 2012.
Protokoll
Vård och omsorg - Förhandling 2011-10-21 - förslag till organisationsförändring på
rehabiliteringsenheten.
Handikappomsorgen - Förhandling 2011-11-18 - Planerad omfördelning av
personstat inom handikappomsorgen.
Vård och omsorg - Förhandling 2011-11-24 - Vakanshållning av längre vikariat och
tillsvidaretjänster för Kommunals medlemmar.
Vård och omsorg - Förhandling 2011-12-08 - Förslag till organisationsförändring på
enhetsnivå.
Vård och omsorg - Förhandling 2011-12-05 - Långvarig arbetsmiljöproblematik i
hemtjänstgrupp.
Handikappomsorgen - Förhandling 2011-12-20-2011-12-20 - Anställningsavtalen för
anställa på PAN avtalet ändras.
Handikappomsorgen - Förhandling 2012-01-19 - Riktlinjer för Boendestöd psykiatri.
Cirkulär
Sveriges Kommuner och Landsting 11:55 - Uppgifter för beräkning av avgifter för
äldre och handikappomsorgen 2012.
Rapporter
Socialstyrelsen 2011-12-14 - Öppna jämförelser - 2: rapporten av vård och omsorg
om äldre 2011.
Länsstyrelsen Västra Götalands län 2011-12-08 - Folder om Förebyggande arbete
kring sociala överdrifter.
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FoU i Väst och Länsstyrelsen Västra Götalands län - Dokumentation från regional
konferens 8 december 2011 ”Ledsna barn”
Meddelandeblad
KS 2011:265
Socialstyrelsen nr 10/2011 - Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande
kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre.
Statistik
Redovisning 2012-01-09 av boendestatistik för äldreomsorg perioden januari december 2011.
Redovisning 2012-01-09 av boendestatistik enligt 9 § p. 9 LSS och korttidsvistelse 9
§ p. 6 LSS perioden januari - december 2011.
______________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna.
______________
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