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Utskottet för omsorg
Ärende

Dnr

1.

Personärenden 2017 Utskottet för omsorg Förvaltningsområde omsorg

KS/2017:2

2.

Ekonomi

3.

Verksamhetsuppföljning 2017 Utskottet för
omsorg - Förvaltningsområde omsorg

KS/2017:3

Lisbeth T
Marina H
Ralja A
Annika W

4.

Redovisning av statistikrapport om gynnande
beslut som inte verkställts enligt SoL och LSS
2017 - Förvaltningsområde omsorg

KS/2017:13

Lisbeth T

5.

Ekonomiskt stöd BOJ Kungälv, Std, Tjörn
och Orust

KS/2017:21

Lisbeth T

6.

Redovisning - Statsbidrag 2016, barn och
unga/specialbidrag

7.

Samarbetsavtal för personliga hjälpmedel

KS/2017:15

Ann-Christine W

8.

Tillägg till detaljplan för Morlanda-Slätthult
1:29 m.fl, Orust kommun - yttrande från
Förvaltningsområde omsorg

KS/2016:205

Lisbeth T

9.

Handlingsplan - Förvaltningsområde omsorg

10.

Planering för Utskottet för omsorg av
ärendeberedning, information om
Förvaltningsområde omsorgs
verksamhetsområden samt studiebesök 2017

Ingvar O
Marie M
Lisbeth T

Annika W

Lisbeth T
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ORUST KOMMUN
Bertil Olsson
Ordförande

Föredragande

Sandra Casperson
Sekreterare

2017-05-23

Utskottet för omsorg

Personärenden 2017 Utskottet för omsorg - Förvaltningsområde omsorg
Dnr KS/2017:2
Ärenden och beslut enligt särskilt protokoll med paragrafer
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Ekonomi
Information från ekonom, Ingvar O och Marie M
PwC rapporten, Lisbeth T
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Verksamhetsuppföljning 2017 Utskottet för omsorg - Förvaltningsområde
omsorg
Dnr KS/2017:3
Övergripande, Lisbeth T
Vård och omsorg, Marina H
Åtgärder och förändringar utefter PwC rapporten?
Stöd och omsorg, Ralja A
Åtgärder och förändringar utefter PwC rapporten?
Individ- och familjeomsorgen, Annika W
Åtgärder och förändringar utefter PwC rapporten?

5

2017-05-23

6

Utskottet för omsorg

Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som inte verkställts enligt
SoL och LSS 2017 - Förvaltningsområde omsorg
Dnr KS/2017:13
Orust kommun ska, enligt Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2006:35, till
Socialstyrelsen och kommunens revisorer rapportera alla gynnande beslut om bistånd
enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen och beslut enligt 9 § LSS (lagändring 2008) en gång
per kvartal som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet, beslut
som har verkställts efter tre månader eller där det har skett avbrott i verkställigheten
på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet.
Kommunstyrelsen ska lämna en statistikrapport med avidentifierade uppgifter till
Kommunfullmäktige. Se bilaga.
Rapportering kvartal 1 2017 SoL och LSS
Verksamhetsområde

Antal beslut
ej verkställda
inom 3 mån.

Beslut
verkställt efter
3 mån.

Individ- och familjeomsorgen
Vård och omsorg
14*
9***
Stöd och omsorg (LSS)
1
* Varav två har återtagit sin ansökan och fem har tackat nej till erbjudande
** Varav __ har flyttat till annan kommun
*** Varav en har tackat nej till erbjudande
****__ har flyttats över till Migrationsverket p.g.a. åldersuppskrivning

Kvartalsrapporten har skickats till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och
kommunens revisor i maj 2017.
Kommunstyrelsen beslutade 2012-12-13 § 196 att vid varje kvartalsredovisning få en
muntlig lägesrapport av förvaltningsområdeschefen om statistikrapporten för att få
kännedom om Förvaltningsområde omsorgs verksamhetsområden.
Beslutsunderlag
Kvartalsrapport
2017-05-13
Tjänsteskrivelse
2017-05-19
_______________
Förslag till beslut
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen

2017-05-23
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Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna statistikrapport kvartal 1 2017 för ej verkställda gynnande beslut och
tidigare rapporterade beslut som inte har verkställts under kvartal 1 2017 enligt SoL
och LSS enligt rapporteringsskyldighet till Inspektionen för vård och omsorg IVO
(16 kap. 6 f § SoL och 28 f-g LSS).
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Ekonomiskt stöd BOJ Kungälv, Std, Tjörn och Orust
Dnr KS/2017:21
BOJ - -Brottsofferjouren i Kungälv, Stenungsund, Orust och Tjörn ansöker enligt
skrivelse 2 maj 2017 om 10 000 kronor i Orust kommun i bidrag till verksamheten
2017.
Utskottet för omsorg beslutade 15 mars 2016 § 32 att bevilja Brottsofferjouren i
Kungälv, Stenungsund, Orust och Tjörn 6000 kronor verksamhetsåret 2016.
Brottsofferjouren är en ideell organisation. Brottsoffer som sökt och fått hjälp av
jouren har varit utsatta för bland annat misshandel, kvinnofridskränkning, våldtäkt,
sexualbrott, olaga hot, ofredande, stöld, rån, inbrott och skadegörelse. Hjälpen har
bestått av stöd och samtal, kontakter med polis och försäkringsbolag etc.
Enligt socialtjänsten kap. 5 § 11 har socialtjänsten i varje kommun ansvar för att ge
stöd till brottsoffer och deras anhöriga. Hjälpen ska ske skyndsammast. Det är en
mänskligrättighet att få stöd och hjälp om så önskas.
Polisen är numera skyldig att vid varje anmälan om brott fråga den brottsutsatte om
denna önskar hjälp och stöd av brottsofferjouren. Under senare år har vi märkt en
kraftig ökning av antalet ärenden som skickas till oss i och med detta. Samtliga i
jouren, stödpersoner och styrelse arbetar ideellt.
Beslutsunderlag
Ansökan 2017-05-02
Verksamhetsberättelse för 2016
Bokslut från 2016
Revisionsberättelse från 2016
Minimikrav för verksamheten
Tjänsteskrivelse 2017-05-16
_______________
Förslag till beslut
Utskottet för omsorg beslutar
att bevilja Brottsofferjouren Kungälv, Stenungsund, Orust och Tjörn med 6000
kronor verksamhetsåret 2017
_______________
Beslutsexpediering:
Ledningsgruppen
Brottsofferjouren BOJ
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Redovisning - Statsbidrag 2016, barn och unga/specialbidrag

Muntlig information från Annika W
_______________
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Samarbetsavtal för personliga hjälpmedel
Dnr KS/2017:15
Ledningsrådet för hjälpmedel har på uppdrag av Politiska beredningsgruppen och det
Politiska samrådet mellan Väst Kom och Västra Götalandsregionen (SRO) tagit fram
ett Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel.
Västra Götalandsregionen (VGR) och kommunerna i Västra Götaland (VG) har
sedan länge ett fördjupat samarbete kring personliga hjälpmedel vilket bl.a. har lett till
ett gemensamt regelverk och gemensamma principer vad gäller förskrivning av
personliga hjälpmedel. För att även försörjningen av personliga hjälpmedel ska vara
gemensam så har de upphandlingar som tidigare har skett gjorts gemensamt. Detta
innebär bl.a. större volymer, enklare hantering och logistik samt att patienter inte
behöver byta hjälpmedel när de byter vårdgivare.
Gemensam hjälpmedelsförsörjning är en förutsättning för att hälso- och
sjukvårdsansvaret enligt Hälso- och sjukvårdsavtalet ska kunna följas
Orust kommun har, liksom alla övriga 48 kommuner inom VG, sedan 151001 ett
tvåårigt samarbetsavtal med VGR rörande personliga hjälpmedel, produkter och
tjänster. Möjligheten att teckna samarbetsavtal istället för att upphandla avtal kom i
samband med att EU rätten kring dessa frågor ändrats.
Utvärdering av samarbetet mellan kommunerna och VGR och deras
Hjälpmedelscentral kring försörjning av personliga hjälpmedel utifrån
samarbetsavtalet är goda. Transpararensen har ökat, styrning och påverkan utifrån
kommunernas perspektiv har förbättrats och kostnaderna har minskat.
Det föreliggande avtalet bygger på det gällande avtalet, men med tydligare skrivningar
vad gäller avtalstid, uppföljning och avtalsvård.
Orust kommun föreslås av ovanstående skäl teckna ett nytt samarbetsavtal för
försörjning av personliga hjälpmedel.
Beslutsunderlag
Missiv, samarbetsavtal 170421, KS/2017:15
Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel, KS/2017:15
Tjänsteskrivelse 2017-05-07, KS/2017:15
_______________
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Förslag till beslut
Utskottet för Omsorgs förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att teckna samarbetsavtal med Västra Götalands Regionen för försörjning av
personliga hjälpmedel
_______________
Beslutsexpediering:
Kommunstyrelsen
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Tillägg till detaljplan för Morlanda-Slätthult 1:29 m.fl, Orust kommun yttrande från Förvaltningsområde omsorg
Dnr KS/2016:205

Utskottet för samhällsutveckling har, 2016-02-09 § 25, tillstyrkt ansökan och beslutat
att i ett tillägg gällande detaljplan pröva förutsättningar för ändamålsändringen för del
av Morlanda-Slätthult 1:29
Syftet med tillägget är att ändra gällande detaljplan för att möjliggöra en mer
ändamålsenlig byggnation av Slätthults industriområde, samt att sälja mark inom
planområdet till intressenter, enligt inkommet bud och intresseanmälan.
Förvaltningsområdeschefen för omsorg har rätt att fatta beslut enligt
Kommunstyrelsens delegeringsordning antagen 2014-01-30 § 26 punkt 7.1.9.
Beslutsunderlag
Förslag till tillägg till detaljplanen 2017-02-09
_______________
Förslag till beslut
Utskottet för omsorg beslutar
att det finns inget att erinra mot planförslaget, dock ska tillgängligheten för de
funktionshindrades behov beaktas.
_______________
Beslutsexpediering:
Förvaltningsområde Samhällsutveckling
Förvaltningsområdeschef för omsorg
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Handlingsplan - Förvaltningsområde omsorg

Se separat bilaga
_______________
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Planering för Utskottet för omsorg av ärendeberedning, information om
Förvaltningsområde omsorgs verksamhetsområden samt studiebesök 2017
Dnr KS/2016:1891
Ledamöterna gör ett studiebesök under eftermiddagen på Strandgården som är ett
äldre- och demensboende.
______________
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