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2012-01-24

Plats och tid

Centrumhuset, Henån 2012-01-24 kl. 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
Mona Berg, verksamhetschef handikappomsorgen § 1
Anders Asklund, t.f. verksamhetschef Verksamheten för omsorg
Lotta Hofmann, nämndsekreterare

Utses att justera

Johan Stein

Justeringens
plats och tid

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

Sekreterare

……………………………………..
Lotta Hofmann

Ordförande

……………………………………..
Gunilla Josefsson

Justerare

……………………………………..
Johan Stein

Paragraf 1 - 2

BEVIS/ANSLAG
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Utskottet för omsorg

Sammanträdesdatum

2012-01-24

Datum för anslags
uppsättande

2012-01-25

Förvaringsplats
För protokollet

Centrumhuset, Verksamheten för omsorg, Henån

Datum för anslags
nedtagande

…………………………………….
Lotta Hofmann

2012-02-16
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Exp:
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Ledningsgruppen VFO
KS/2011:181
§1
Förslag om Riktlinjer för Boendestöd/Daglig sysselsättning inom
Verksamheten för omsorgs handikappomsorg
Boendestöd och Daglig sysselsättning finns organiserat under handikappomsorgen i
Verksamheten för omsorg. Boendestödet innefattar två definierade målgrupper dels
personer med psykisk funktionsnedsättning dels personer med så kallad
samsjuklighet.
Boendestöd är en insats som kan erbjudas personer med psykiskt
funktionsnedsättning och som har behov av ett habiliterande/rehabiliterande stöd i
hemmet av personal med särskild kompetens och kunskap om funktionsnedsättning
och dess konsekvenser i den dagliga livsföringen.
De enskilda med psykisk funktionsnedsättning som inte har ett arbete kan erbjudas
en meningsfull sysselsättning. Insatsen är ett individuellt behovsprövat bistånd enligt
socialtjänstlagen, SoL.
De nya riktlinjerna för Boendestöd och Daglig sysselsättning beskriver bland annat att
insatsen boendestöd kommer att kräva annan kompetens än i befintlig verksamhet och
att handläggarna kommer att möta en i viss mån ny målgrupp samt att
hemtjänstpersonal kommer att möta ett mindre antal personer inom målgruppen
socialpsykiatri, där behovet av praktisk hjälp är större än behovet av motiverande stöd.
Insatsen Boendestöd i förslaget om de nya riktlinjerna, enligt verksamheten för
omsorgs skrivelse 16 december 2012, förändras till ett motiverande stöd som också
inkluderar praktisk hjälp. Genom insatsens förändrade karaktär föreslås att insatsen
Boendestöd skall vara avgiftsfri. Beslut om insatser för målgruppen har tidigare varit
som ett hemtjänstbeslut och därför har insatsen varit avgiftsbelagd.
______________
Det finns en omformulering i ursprungsförslaget på sidan fyra, tredje stycket,
mening Boendestödet kontaktar enskild och/eller företradare för verkställande och
”för planering av ett ”.
Förhandling av förslaget har skett med Kommunal 2012-01-17 - 2012-01-19.
Kommunal ställer sig positiv till riktlinjerna i stort, men är oenig med arbetsgivaren
gällande utbildnings- och kompetenskraven.
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Henrik Svedberg (s) med instämmande av övriga ledamöter påtalar vissa
redaktionella förändringar av texten i förslaget.
Johan Stein (c) föreslår att utskottet får en uppföljning av Riktlinjerna för
Boendestöd och Daglig sysselsättning om ett år.
______________
Utskottet för omsorg beslutar
att utskottet får en uppföljning av Riktlinjer för Boendestöd och Daglig
sysselsättning i januari 2013.
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att anta förslaget om Riktlinjer för Boendestöd och Daglig sysselsättning inom
Verksamheten för Omsorgs handikappomsorg daterat 2 december 2011
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunfullmäktige
att insatsen Boendestöd inom Verksamheten för Omsorgs handikappomsorg är
avgiftsfri.
Paragrafen justeras omedelbart.
______________
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Exp:
Kommunfullmäktige
Ledningsgruppen VFO
KS/2011:1986
§2
Utskottet för omsorgs remissvar på Motion om kvalitetsuppföljning i
äldreomsorgen
En motion har inkommit 7 december 2011 till Kommunfullmäktige i Orust
kommun.
Med bakgrund av den debatt som pågår om brister inom äldreomsorgen inom
framför allt delar av den privata äldreomsorgen oroas motionärerna över kvaliteten i
äldrevården på Orust.
För att säkra kvaliteten inom äldreomsorgen föreslår motionärerna att fullmäktige
utser en tvärpolitisk grupp på 4 personer med uppgift att bevaka värdegarantins
efterlevnad i vår kommun.
Kommunfullmäktige i sin tur beslutade överlämna motionen till Utskottet för
omsorg för yttrande med tre uppgifter:
- Hur sker kvalitetsuppföljningen idag?
- Synpunkter i övrigt på motionens förslag.
- Förslag till Kommunfullmäktiges beslut.
I Verksamheten för omsorgs skrivelse 16 januari 2012 finns beskrivet hur
verksamheten vård och omsorg arbetar med kvalitetsfrågor inom äldreomsorgen
idag, synpunkter i övrigt på motions förslag samt förslag till Kommunfullmäktiges
beslut.
______________
Johan Stein (c) föreslår en omformulering av förslag till beslut att behovet av
kvalitetsuppföljning inom äldreomsorgen är tillgodosett då Utskottet för omsorg
motsvarar den tvärpolitiska grupp, som motionärerna föreslår.
______________
Utskottets för omsorgs förslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att enligt Verksamheten för omsorgs skrivelse 16 januari 2012 så är behovet av
kvalitetsuppföljning inom äldreomsorgen tillgodosett då Utskottet för omsorg
motsvarar den tvärpolitiska grupp, som motionärerna föreslår. Utskottet för omsorg
anser därmed motionen vara besvarad.
Denna paragraf justeras omedelbart.
______________

