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Plats och tid

Centrumhuset, Henån s-rum 3 2013-09-24 08.30 - 12.30

Beslutande

Ledamöter
Lisbeth Arff (M)
Johan Stein (C) tjänstg. ers. för Lotta Husberg (S) § 109-110,
§ 112
Anders Tenghede (V)
Lotta Husberg (S) k. 10.10
§ 114-119
Bertil Olsson (S)

Övriga deltagande

Anders Wingård (Fpo) ers. ej tjänstgörande
Eva Skoglund (S) ers. ej tjänstgörande
Ingvar Olsson, ekonom § 112
Anna Torstensson, utvecklare/utred. § 115
Anders Asklund, förvaltningsområdeschef
Lotta Hofmann, utskottssekreterare

Utses att justera

Bertil Olsson och Johan Stein

Justeringens
plats och tid

Centrumhuset, Henån Förvaltningsområde omsorg
2013-09-26

Sekreterare

……………………………………..
Lotta Hofmann

Paragraf 109-110,
112, 114-119

Ordförande

…………………………………….......................................................
Johan Stein § 109, 110, 112
Lotta Husberg § 114-119

Justerare

……………………………
Bertil Olsson § 109, 110, 112

......................................................
Johan Stein § 114-119

ANSLAG / BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Utskottet för omsorg

Sammanträdesdatum2013-09-24
Datum för anslags 2013-03-27
uppsättande
Förvaringsplats
För protokollet

Datum för anslags
nedtagande

2013-10-18

Centrumhuset, Henån, Förvaltningsområde omsorg
…………………………………….
Lotta Hofmann
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KS/2013:129
§ 109
Personärenden september månad 2013
Ärenden och beslut enligt särskilt protokoll med paragrafer 1158 - 1169.
______________
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Exp:
Ledningsgruppen FO
KS/2013:130
§ 110
Verksamhetsuppföljning september månad 2013
Övergripande
Kommunicering enligt FVL
Under genomgången av personärenden förs samtal om anteckning avseende
kommunicering enligt föreskrifterna i 17 § i förvaltningslagen i utredningen, när det
gäller att berörd person har blivit delgiven utredningen med förslag till beslut.
Utskottet anser att det bör finnas med en notering i utredningarna att detta har
gjorts.
Budget
Vid genomgången av delårsrapport per augusti samtalar utskottet om beräkningen
LASS-ersättningar, kostnader för hemtjänst och övrig äldreomsorg,
placeringskostnader köpt vård inom individ- och familjeomsorgen och
handikappomsorgen, de besparingsåtgärder som det finns beslut på och
kostnadseffekterna av dessa samt riktlinjer för biståndsbedömning som beräknas
fattas beslut på i oktober och träda ikraft vid årsskiftet 2013/2014.
Budget 2014
Information om MBL för budget 2014 med verksamhetsplan 2014, 26 september
2013.
Leasingbilar
Ledamot tar upp frågan om kommunanställdas körsätt när de använder leasingbilar
och redogör för inträffad händelse samt yrkestrafikens syn på saken när det gäller
parkering på platser som inte är tillåtna etc. Samtal förs om hur bilarna körs,
svårigheter att få parkeringstillstånd för verksamheter utifrån tidsaspekten att kunna
utföra insatser, arbetsmiljöfråga i form av skymd sikt vid privata utfarter m.m.
Ledamöterna anser att frågan bör lyftas till Kommunstyrelsens arbetsutskott.
______________
Utskottet lägger informationen till handlingarna.
______________
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Exp:
Ledningsgruppen FO
KS/2013:1021
§ 112
Information om budget 2014 - Förutsättningar att få budget i balans 2014
Under våren 2013 togs en inriktningsbudget för 2014 för Orust kommun fram. I
arbetet med rambudgeten/inriktningsbudgeten förklarade Förvaltningsområde
omsorg dels kostnadsutvecklingen som hade varit inom äldreverksamheten dels
också hur utvecklingen kommer att se ut under de närmaste åren.
Den budgetram som Förvaltningsområde omsorg fick för både 2012 och för 2013
byggde inte på ett faktiskt behov utan baserades på tidigare budgetår. Detsamma
gäller förslag till inriktningsbudget för 2014 med plan för 2015 och 2016.
Konsekvenserna av den föreslagna inriktningsbudgeten kommer att bli betydande.
Förvaltningsområdeschefen redogör för underlag för ärende som utskottet kommer
att få presenterat i oktober, om budgetanpassningar för att få budget 2014 i balans.
______________
Utskottet lägger informationen till handlingarna.
______________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen FO
KS/2013:1556
§ 114
Våld i nära relationer - Rutiner för handikappomsorgen i Orust kommun
Våld förekommer i alla typer av nära relationer. Studier som har genomförts tyder på
att personer med funktionsnedsättning utsätts för våld i minst lika stor utsträckning
som personer generellt. Under lång tid har detta varit ett osynligt problem, både
inom forskningen, inom samhällets vård oh omsorg och i den offentliga debatten,
men på senare år har det börjat uppmärksammas.
Det finns ett antal faktorer som gör att personer med funktionsnedsättning kan vara
särskilt utsatta när det handlar om beroende, osynlighet och sårbarhet.
Handikappomsorgen i Orust kommun har därför, enligt skrivelse 5 september 2013,
arbetat fram förslag på rutiner gällande våld i nära relationer. Dessa rutiner för våld i
nära relationer ska implementeras i alla verksamhetsområden inom
handikappomsorgen.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att efter ha tagit del av Rutiner för handikappomsorgen i Orust kommun gällande
våld i nära relationer enligt förvaltningsområdets skrivelse 5 september 2013 lägga
informationen till handlingarna.
______________
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Exp:
Ledningsgruppen FO
KS/2013:1653
§ 115
Information om Nationell eHälsa- strategin för tillgänglig och säker
information inom vård och omsorg
Nationell eHälsa handlar om hur framtidens vård och omsorg som helhet ska
fungera och förbättras med hjälp av e-tjänster. Projektet startade 2006 och sedan
2010 ingår socialtjänstens verksamhetsområden. Målgrupper:
- Individen i sin roll som invånare, patient, brukare och anhörig
- Vård- och omsorgspersonal
- Beslutsfattare inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten.
Vård - och omsorgssektorn är en av de mest informationsintensiva sektorerna i
samhället, och behovet av en välfungerande informationsförsörjning mellan individer
på olika nivåer och aktörer är helt avgörande. Med hjälp av sammanhållna och
användarvänliga IT-stöd kan informationen presenteras och överföras på ett säkrare
och effektivare sätt och säkerställa koordinerade insatser inom hela vård- och
omsorgssektorn.
De nationella projekt som under flera år bedrivits inom ramen för den Nationella ITstrategin för vård omsorg har nu levererat konkreta resultat. Det handlar exempelvis
om katalog- och säkerhetslösningar för att garantera integritet och dataskydd, en ny
lagstiftning samt insatser för en god informationskvalitet och enhetliga termer och
begrepp.
Arbetet har under de senaste åren fokuserat på att leverera nyttoeffekter av olika ehälsotjänster, leverera fler personliga e-tjänster för alla invånare, en kraftsamling för
samordning och utveckling av eHälsa i kommunal hälso- och sjukvård och
socialtjänst.
Namnet har också ändrats på den Nationella IT-strategin för vård och omsorg till
Nationell eHälsa-strategin för tillgänglig och säker information inom vård och
omsorg, nu med ökat fokus på införandet, användning och nyttan av tekniken
snarare än den tekniska utvecklingen.
Ansvariga aktörer för Nationell eHälsa är: Socialdepartementet, Socialstyrelsen,
Sveriges kommuner och Landsting, Vårdföretagarna och Famna.
______________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna.
______________
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Exp:
Ledningsgruppen FO
KS/2013:453
§ 116
Socialstyrelsens öppna Jämförelser - Utskottets beslut om återkoppling med
direktiv i frågan om bemötandefrågor
Ordföranden begärde att få med en punkt på dagordningen i utskottets möte i april
om öppna jämförelser i syfte att politiken kan fortsätta att arbeta vidare med
bemötandefrågor utifrån de underlag som Socialstyrelsen har tagit fram i öppna
jämförelser inom verksamhetsområdena vård och omsorg och handikappomsorgen.
Under sammanträdet fördes samtal om upplevelse av bemötande och hur politiken
och förvaltningsområdet arbetar vidare med bemötandefrågor under hösten.
Utskottet beslutade 2013-04-23 § 69 att politiken återkommer i september 2013 med
direktiv i frågan om bemötandefrågor.
______________
Ledamöterna samtalar om "hur-frågan" i personalens bemötande vid möten med
omsorgstagare, men även externa och interna möten i kommunala sammanhang och
hur förvaltningsområdet fortsättningsvis skall arbeta med bemötandefrågor samt hur
man håller liv i dialogen mellan politiken och tjänstemän när det gäller dessa frågor.
______________
Utskottet poängterar vikten av att samtal om bemötandefrågor inom de kommunala
verksamheterna ständigt ska pågå i Orust kommun.
______________
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Exp:
Ledningsgruppen FO
KS/2013:1288
§ 117
Förvaltningsområde omsorg - Utskottets beslut 2013-08-06 § 93 gällande
finansiering av hemplaneringsteam, och konvertering av enhet Lönnen (10
lgh) på Kaprifolgården i Henån till demensenhet
Utskottet för omsorg föreslog Kommunstyrelsen 2013-08-27 § 97 att i budgetarbetet
2014 beakta finansiering gällande konverteringen av enheten Lönnen på
Kaprifolgården i Henån till demensboende enligt Utskottets för omsorgs beslut
2013-08-06 § 93.
Förvaltningsområdeschefen föreslår, enligt skrivelse 10 september 2013, utskottet
upphäva ovanstående beslut då det är en verksamhetsfråga och frågan ska behandlas
som del i budgetframställan till ekonomienheten avseende förvaltningsområdets
kostnader för 2014.
______________
Utskottet för omsorg beslutar
att upphäva tidigare fattat beslut från 2013-08-27 § 97 då det är en verksamhetsfråga.
______________
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Verksamheten för samhällsutveckling
KS/2013:1559
§ 118
Yttrande från Förvaltningsområde omsorg över detaljplan för del av fastighet
Henån 1:272 m.fl., Orust kommun
Detaljplanen har tidigare varit utsänd på samråd mellan 11 april - 10 maj 2013.
Utskottet för omsorg beslutade 2013-04-23 § 63 att utskottet inget har att erinra mot
förslag om Detaljplan för del av fastighet 1:272 m.fl. Orust kommun utan ser det
positivt på en utbyggnad av Kaprifolgårdens äldreboende, som en del att möta
framtidens ökade behov av äldreomsorg i Orust kommun. Tillgängligheten för
funktionshindrade skall beaktas.
Planförslaget är nu utställt för granskning enligt 5 kap. 18 § Plan- och bygglagen
(2010:900) under perioden 5 september - 4 oktober 2013.
Förvaltningsområdet omsorg hänvisar, enligt omsorgs skrivelse 10 september 2013,
till tidigare yttrande till samhällsutveckling i april 2013 att utskottet inget har att
erinra mot detaljplaneförslaget att tillskapa byggrätter för bostäder och omsorg inom
nämnda fastigheter Henån 1:306 och 1:275 då behovet av boendeplatser inom
äldreomsorgen är mycket stort.
______________
Utskottet för omsorg beslutar
att hänvisa till tidigare beslut 2013-04-23 § 63 att utskottet inget har att erinra mot
förslag om detaljplan för del av fastighet 2:272 m. fl. Orust kommun då behovet av
boendeplatser inom äldreomsorgen är mycket stort. Samtidigt poängterar utskottet
att tillgängligheten för funktionshindrade skall beaktas.
______________

Orust kommun
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KS/2013:135
§ 119
Anmäls för kännedom inkomna skrivelser, beslut, statistik, cirkulär,
meddelandeblad m.m. september månad 2013
Information
Dokumentation från konferens 29 maj 2013, arrangerad av FoU i Väst/GR,
Göteborgsregionens kommunalförbund, Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra
Götalands län.
Information
Socialstyrelsen 2013-09-11 - Förtydligande: Regler om ansvar och bemanning träder i
kraft 2015.
Socialstyrelsen 2013-09-09 - Var med och förbättra rättssäkerheten i äldreomsorgen.
Statistik
Redovisning av statistik inom handikappomsorgen enligt 9 § p. 9 LSS och
korttidsvistelse 9 § p. 6 LSS under januari - augusti 2013.
______________
Utskottet lägger informationen till handlingarna.
______________

