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Ulla Kedbäck (MP) ersättare ej tjänstgörande
Mats Överfjord (M) ersättare ej tjänstgörande
Annika Westlund, verksamhetschef för individ- och familjeomsorgen
§ 36, 37
Mona Berg, verksamhetschef för stöd och omsorg § 38,39
Ann-Catrin Waldén, enhetschef för familjeenheten IFO § 36
Julia Lundwall, enhetschef för vuxenenheten IFO § 36
Malin Olsson, handläggare IFO § 36
Anders Asklund, förvaltningsområdeschef § 37-42
Anna-Carin Säll, utskottssekreterare
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KS/2015:35

§ 36
Utskottet för omsorg - personärenden april 2015 - Sekretess
Ärenden och beslut enligt särskilt protokoll med paragrafer 1084-1106.
____________
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Exp:
Ledningsgruppen
KS/2015:36
§ 37
Utskottet för omsorg - Verksamhetsuppföljning april 2015
Övergripande för Förvaltningsområde omsorg
Budget
Förvaltningsområdeschefen informerade om att Orust kommun hade budgetdagar
30 och 31 mars och utifrån dessa dagar så finns det inga förändringar eller ytterligare
information att ge när det gäller Förvaltningsområde omsorg.
Lex Maria VOS 2014:39
Kort information om att medicinskt ansvarig sjuksköterska har skickat in redovisning
till Inspektionen för vård och omsorg tillsammans med riktlinje och rutin för
familjehem och kontaktpersoner/kontaktfamiljer som har antagits av
kommunstyrelsen.
Verksamhet för Individ- och familjeomsorg
Arbetsmiljöverket
Underrättelse - KS/2015:468
Verksamhetschefen för individ- och familjeomsorgen informerade om möjlighet till
yttrande utifrån den inspektionen som gjorts tidigare under våren på
förvaltningsområdet. Arbetsmiljöverket överväger att besluta om ett föreläggande
mot Förvaltningen men att det ges möjlighet till yttrande över dels de krav som kan
komma att ställas i ett föreläggande, dels tidpunkten när kraven ska vara uppfyllda.
Yttrandet skall ha inkommit senast den 17 april till Arbetsmiljöverket. Förvaltningen
kommer att svara på arbetsinspektionens åläggande.
Krav som kan komma att ställas på verksamheten i ett föreläggande är att det ska tas
fram en handlingsplan som åtminstone omfattar vilka rum som ska ha reträttvägar,
rummens möblering med tanke på reträttvägar, skalskydd, ventilation och larm.
För närvarande ses larmen över på förvaltningen. En upphandling har skett gällande
projektering för ombyggnation, att flytta handläggarnas kontor till konferensrummen
1, 2 och 7. Det är viktigt att det blir en bra lösning på kontoren med reträtt- och
larmmöjlighet. Det ska också finnas en sluss i entrén och inte som nu att korridoren
fungerar som genomgång.
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Förvaltningen har två olika typer av larm ett internt och ett extern som är kopplat till
räddningstjänsten. Diskussioner förs om att handläggarna kontinuerligt diskuterar
och utbildas i att det kan finns vissa risker förenat med uppdragen inom
förvaltningen och hur man kan förbereda sig om hotbild uppstår.
Kundmottagningen på IFO har en lugnande inverkan på besökarna.
Verksamhet för Vård och omsorg
Kaprifolgården
Skrivelse – KS/2015:480
Förvaltningsområdeschefen informerade att verksamhetschefen har gjort en
tjänsteskrivelse som skall upp för beslut i Kommunstyrelsen gällande behovet av
högre bemanning och inrättandet av nya tjänster på Kaprifolgården.
____________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen
KS/2015:473
§ 38
Bostad med särskild service för vuxna enligt lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade - nya behov
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 mottagit tre ansökningar om bostad med särskild service för vuxna
och en ansökan om förhandsbesked från person, som avser att flytta till Orust
kommun. Tre ansökningar har hitintills resulterat i gynnande beslut. I dagsläget
kommer inget beslut att kunna verkställas inom befintliga gruppbostäder i Orust
kommun.
Verksamheten har varit i kontakt med Stiftelsen Orustbostäder och vd Ted Lärnhem
och fått kännedom om, att bostadsstiftelsen har förvärvat tomtmark i Svanesund och
att det finns möjligheter för nybyggnation av bostad med särskild service inom detta
område i Svanesund. Förvaltningsområdeschef Anders Asklund och
verksamhetschef Mona Berg gör gemensamt bedömningen att området väl lämpar
sig för en gruppbostad/servicebostad enligt LSS.
Verksamhetschefen informerar om nya behov, det är svårt att göra en framtidsanalys
när det gäller behovet av särskilda boende. Hon har varit i kontakt med skolor på
Orust för att kunna se eventuella framtida behov men det är inte helt enkelt att få en
tydlig bild av behov av boende och när det i så fall infaller tidsmässigt. Faktum
kvarstår att det finns ett behov av nybyggnation av gruppbostad/servicebostad enligt
lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
Diskussioner förs under mötet vilken roll Förvaltningsområde omsorg har i
planeringen och genomförandet av förslaget och man är eniga om att förvaltningen
lyfter behovet och är delaktiga i form av samråd med Förvaltningsområde
samhällsutveckling.
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Beslutsunderlag
Förvaltningsområde omsorgs tjänsteskrivelse 23 mars 2015
____________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt Förvaltningsområde samhällsutveckling, i samråd med
Förvaltningsområde omsorg, att utreda frågan om nybyggnation av
gruppbostad/servicebostad enligt lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS, i Svanesund.
att budgetmedel framgent tilldelas Stöd och omsorg i form av investeringsmedel för
inventarier och driftkostnader för såväl hyror som personal och arbetsledning.
____________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen
KS/2015:474
§ 39
Lokalbehov för daglig verksamhet
Daglig verksamhet är en lagstadgad rättighet enligt lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS, för personer som omfattas av lagens personkretsar 1 och 2.
Det betyder, att personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande
tillstånd samt personer med betydande och bestående begåvningsmässigt
funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder har rätt till daglig verksamhet om de
själva begär det och har behov av insatsen.
Antal beslut om daglig verksamhet har utökats från 36 till 41 under 2014. Under
2015 tillkommer ytterligare fyra personer, vilket innebär en ökning med nio personer
under 2014-2015. Inte sällan har dessa personer även behov av personal
motsvarande en-till-en, vilket innebär såväl utökat personal- som lokalbehov.
Den idag kända utvecklingen av daglig verksamhet kräver såväl personalmässiga som
lokalmässiga förutsättningar. Flera personer har omfattande hjälpmedelsbehov och i
nuvarande lokaler finns inte heller lokalmässiga förutsättningar att ta emot ökat antal
individer. Om beslut inte kan verkställas föreligger stor risk för att kommunen
vitesbeläggs och inte minst att enskilda med stora behov inte kan erbjudas den insats
man har laglig rätt till.
Enhetschef för daglig verksamhet bedömer, att nya brukare i daglig verksamhet
kommer att medföra ökat behov av personal, motsvarande 2.5 årsarbetare. Behovet
under 2015 motsvarar halvårseffekt, 400 tkr per årsarbetare * 2.5 årsarbetare * 0.5=
500 tkr.
Fövaltningsområdeschefen har varit i kontakt med Orustbostäder VD och diskuterat
alternativa förslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningsområde omsorgs tjänsteskrivelse 23 mars 2015
____________
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Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att ge Förvaltningsområde samhällsutveckling i uppdrag att tillsammans med
Förvaltningsområde omsorg att skyndsamt utreda frågan om lämplig lokal för daglig
verksamhet.
att tillkommande hyreskostnad beaktas i ramtilldelning inför 2016.
att inrätta tjänster motsvarande 2.5 årsarbetare i daglig verksamhet för nya brukare.
Kostnad med halvårseffekt år 2015 beräknas till 500 tkr, för vilka budgetmedel
tillförs. Att tillkommande personalkostnader beaktas i ramtilldelning inför 2016.
_____________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen
KS/2015:191
§ 40
Yttrande över revisionsrapporten - Granskning av Kvalitet och effektivitet
inom äldreomsorgens särskilda boenden
Ur granskningen framkommer och klargörs sedan tidigare kända förhållanden
avseende äldreutvecklingen på Orust. Antalet ökande äldre är dubbelt så hög i
kommunen jämfört med utvalda jämförbara kommuner, Västra Götaland och hela
riket i övrigt.
Granskningen visar i övrigt på att det inte finns ett direkt samband mellan tilldelade
resurser och faktiskt omsorgsbehov.
Av rapporten framkommer även att man inte heller finner ett direkt samband mellan
god kvalitet och personella resurser.
Utredarna bedömer för att säkerställa ett balanserat och ändamålsenligt
omsorgsbehov ett ändrat resursfördelningssystem.
I enlighet med granskningsrapporten införa ett förändrat resursfördelningssystem
kopplat till faktiskt omsorgsbehov i form av biståndsbedömda insatser enligt med
äldres behov i centrum.
Implementera brukarnas upplevda kvalité inom vård och omsorg i Verksamhetplan
för äldreomsorgen, gällande för vård och omsorg 2015-2017 med utgångspunkten ur
den Nationella värdegrunden ”Socialtjänstlagens verksamhet, som rör omsorg om
äldre, ska inrikta sig på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna
välbefinnande. (SoL 5 kap.4§)”
Förvaltningsområdeschefen återkommer med mer information i utskottsmötet i maj.
Beslutsunderlag
Förvaltningsområde omsorgs tjänsteskrivelse 31 mars 2015
_____________
Utskottet för omsorg beslutar
att anta yttrande över revisionsrapporten, granskning av Kvalitet och effektivitet
inom äldreomsorgens särskilda boenden
att yttrandet lämnas vidare till Kommunstyrelsen
____________
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Exp:
Ledamöter
KS/2015:37
§ 41
Förvaltningsområde omsorg - Kursinbjudningar april 2015
Länsstyrelsen, Göteborgs Stad, Trestad2
Kurs: Spridningsseminarium av arbetet mot cannabis i Trestad2
Datum: 6 maj
Plats: Kongressalen i Folkets hus, Olof Palmes plats 3
Målgrupp: Politiker, chefer och professionella i kommuner, hälso- och sjukvård,
polis, elevhälsa och idéburna organisationer i Västra Götaland
Anmälan: senast 22 april
Kostnad: kostnadsfritt
Länsstyrelsen, Göteborgs Stad, Trestad2
Kurs: En kommun fri från våld – en processdag och en konferensdag
Datum: Processdag 20 maj och konferens 21 maj
Plats: 21 maj First Hotel Grand Borås
Målgrupp: Politiker, andra beslutsfattare och praktiker inom berörda myndigheter,
kommuner och civilsamhället
Anmälan: senast 22 april
Kostnad: kostnadsfritt, utebliven anmälan kostar 500 kr
Diskussion förs om att man gärna vill få intern utbildning av tjänstemännen. Det
bestäms att frågan ska ställas till Ann-Christine Westberg, medicinskt ansvarig
sjuksköterska om hon har möjlighet att berätta om den nya patientlagen, lämpligtvis i
samband med något av kommande utskottsmöten.
Ordförande informerar att förlorad arbetsinkomst ersätts vid utbildningstillfälle.
____________
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KS/2015:38

§ 42
Utskottet för omsorg april 2015 - Skrivelser, beslut, protokoll, cirkulär, statistik
m.m. anmäls för kännedom
Skrivelser
KS/2015:438
Inspektionen för vård och omsorg 2015-03-20 Dnr 8.4.2–5038/2015-6
Begäran om yttrande utifrån oanmäld inspektion på HVB Andromeda
Yttrandet ska ha inkommit till IVO senast den 30 april 2015.
KS/2015:449
Fyrbodals kommunalförbund
Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel
Beslut om att teckna avtal i kommunerna ska vara Västra Götalandsregionen via
Samordningsfunktionen för hjälpmedel senast 2015-06-30
Information
Inspektionen för vård och omsorg 2015-03-03 – Tillsynsrapporten – Tillsynens
viktigaste iakttagelser under verksamhetsåret 2014
Inspektionen för vård och omsorg 2015-03-19 – Beslut om att återkalla tillståndet för
ett HVB i Dalarna
Västra Götalandsregionen – 2015-03-23 – Ny vårdgivare vid närsjukhusen i
Dalsland, Lysekil och Strömstad – Praktikertjänst AB som ansvarar för merparten av
specialistsjukvården vid närsjukhusen.
Rapport
Skolinspektionen 2015-03-24 – Ny rapport: Utbildning för asylsökande barn som
vistas i Sverige utan tillstånd
____________

