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Utskottet för omsorg

2014-01-14

Plats och tid

Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön 2014-01-14 8:30-14:30

Beslutande

Övriga deltagande

Leif Appelgren (-) tjänstg. ers. för Lisbeth Arff (M)
Johan Stein C § 3 g. kl. 13.20
Eva Skoglund (S) tjänstg. ers. för Johan Stein § 6-8 fr. kl. 13.20
Anders Wingård (Fpo) tjänstg. ers För Anders Tenghede (V)
Lotta Husberg (S)
Bertil Olsson (S)
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Utses att justera

Leif Appelgren

Justeringens
plats och tid

Kommunhuset, Henån, Förvaltningsområde omsorg 2014-01-14

Sekreterare

……………………………………..

Paragraf 3, 6-8

Lotta Hofmann
Ordförande

……………………………………..
Lotta Husberg

Justerare

……………………………………..
Leif Appelgren
ANSLAG/ BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Utskottet för omsorg

Sammanträdesdatum

2014-01-14

Datum för anslags
uppsättande

2014-01-16

Förvaringsplats
För protokollet

Kommunhuset, Henån, Förvaltningsområde omsorg

Datum för anslags
nedtagande

…………………………………….
Lotta Hofmann
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Övriga deltagare:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2014-01-14

Eva Skoglund (S), ej tjänstgörande ersättare § 3
Ann-Christine Westberg, med. ansvarig sjuksköterska § 3
Anders Asklund, förvaltningsområdeschef
Lotta Hofmann, sekreterare
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen
MAS
KS/2012:2451
§3
Redovisning av vidtagna åtgärder enligt Inspektionen för vård och omsorgs
(IVO) beslut 2013-11-04 Dnr 9.3.6-50814/2012 enligt 14 kap. 7 §
socialtjänstlagen (2001:453) SoL, (Lex Sarah) - Brister i rättsäkerhet och
insatser mot den enskildes vilja på korttidsboende i Orust kommun
Anmälan om ett allvarligt missförhållande enligt 14 kap. 7 § SoL skickades till
Socialstyrelsen 4 oktober 2012. Orust kommun skickade utredning som inkom till
Socialstyrelsen 19 mars 2013 med senare komplettering efter begäran av
Socialstyrelsen.
Enligt Inspektionen för vård och omsorgs beslut 2013-11-04 ska nämnden vidta
följande åtgärder:
•
•

Redovisa hur myndighetsutövningen ska bedrivas så att den enskildes
rättsäkerhet tillgodoses.
Redovisa på vilket sätt samverkan sker för att få en ökad professionalitet och
därigenom förhindra risken för självskadebeteende hos enskilda vård- och
omsorgstagare.

Redovisning av vidtagna åtgärder ska ha inkommit till IVO senast första veckan i
februari 2014.
Redovisning av vidtagna åtgärder
Enligt förvaltningsområdets skrivelse 11 november 2013 finns det ett nyligen
framtaget dokument för myndighetsutövning ”Handbok och vägledning enligt
socialtjänstlagen, SoL, Orust kommun” (se bilaga 1). Dessa riktlinjer visar hur den
enskildes rättssäkerhet tillgodoses.
Rutin för teamträffar (se bilaga 2) ska med sin utformning bidra till professionalitet
och därmed bland annat minskad rik för självskadebeteende hos enskilda vård- och
omsorgtagare. Teamträffar genomförs en gång per vecka på kommunens
korttidsboende.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsen beslutar
att ställa sig bakom Förvaltningsområde omsorgs redovisning av vidtagna åtgärder
enligt skrivelse 11 november 2013
att översända redovisningen till Inspektionen för vård och omsorg.
att Kommunstyrelsen justerar paragrafen omedelbart.
Utskottet för omsorg justerar paragrafen omedelbart.
______________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen
KS/2013:1910
§6
Remiss - Förvaltningsområde omsorgs yttrande över motion om att upprätta
en omsorgsplan
Socialdemokraterna, Lotta Husberg föreslår i motion 2013-10-22
Kommunfullmäktig besluta att uppdra till Kommunstyrelsen att upprätta en
omsorgsplan för Orust kommun. Kommunstyrelsen begär yttrande från utskottet för
omsorg.
Av motionen framgår inte tydligt vilken del av kommunens omsorg som avses.
Under utskottet för omsorg finns äldreomsorg(vård och omsorg) individ och
familjeomsorg (IFO) samt handikappomsorg (HO). Vid diskussioner med
motionsställaren framgår att en sådan plan är önskvärd för hela Utskottet för
omsorgs ansvarsområde.
I Förvaltningsområde omsorg är delplaner påbörjade, enligt förvaltningsområdets
skrivelse 17 december 2013, inom verksamhetsområdena, dock inte i individ- och
familjeomsogen. Det är resurskrävande att sammanställa ett dokument i form av en
omgripande omsorgsplan utifrån alla mindre planer som finns inom
förvaltningsområdets verksamhetsområden. Det har inte funnits möjlighet att
upprätta en övergripande omsorgsplan under de senaste två åren, men inom
äldreomsorgen pågår det ett arbete med att ta fram en omsorgsplan.
Det finns behov av en övergripande samlad omsorgsplan för Orust kommun, där
även integrationsfrågorna och bostadsfrågor bör finnas med. Kommunen har avtal
med Migrationsverket sedan flera år tillbaka men har aldrig kunna uppfylla avtalet
fullt ut med anledning av svårigheter att finna bostäder till flyktingar. Bostadsfrågan
är viktig och har påverkan i alla delar av omsorgs verksamhetsområden, inte minst
när det gäller äldreboenden.
För att få politisk förankring i detta arbete föreslås Kommunfullmäktige att ge
Framtidsgruppen i uppdrag att ta fram ett förslag på en omsorgsplan för Orust
kommun, med hjälp av tjänstemannastöd. Omsorgsplanen bör täcka ett tioårigt
perspektiv.
______________
Utskottet för omsorg har gett Förvaltningsområde omsorg i uppdrag att ta fram ett
underlag av omsorgsplan för förvaltningsområdet utifrån budget 2015 med plan
2016-2017.
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Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att Framtidsgruppen får i uppdrag att ta fram ett förslag på en omsorgsplan för Orust
kommun med hjälp av tjänstemannastöd och att omsorgsplanen täcker ett tioårigt
perspektiv
att anse motionen därmed vara besvarad.
Utskottet för omsorg justerar paragrafen omedelbart.
______________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen
Enhetschefen
Administratör
KS/2013:2118
§7
Kommunfullmäktige beslut 2012-03-29 - Riktlinjer för avgifter i
Förvaltningsområde omsorgs verksamhetsområde vård och omsorg och
handikappomsorg och avgift för hälso- och sjukvårdsinsatser - Avgift resor till
dagverksamhet
Kommunfullmäktige beslutade 2012-03-29 § 53 att revidera riktlinjer för avgifter i
vård och omsorg och handikappomsorg enligt fullmäktiges beslut från 2006.
I Förvaltningsområde omsorgs riktlinjer finns, enligt förvaltningsområdets skrivelse
18 december 2014, tillämpningsregler för att avgift för bussresor till dagverksamhet
för personer med demens ska tas ut samt att möjlighet finns till enstaka resor eller
avgift för månadsvisa resor. Se avsnitt 8 ”övriga avgifter punkt 8.3”. Förtydligande av
avgiftsnivån bör göras genom att föreslå Kommunfullmäktige att besluta att följa
kollektivtrafikens taxor för månadskort när avgift ska debiteras.
_______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att Förvaltningsområde omsorg följer kollektivtrafikens taxor för månadskort vuxen
vid debitering av resor till dagverksamhet för personer med demens
att beslutet gäller från och med 1 april 2014.
Utskottet för omsorg justerar paragrafen omedelbart.
______________
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Exp:
Registrator i Förvaltningsområde samhällsutveckling
KS/2014:1
§8
Yttrande från Utskottet för omsorg - Samråd planprogram för del av fastighet
Mollösund 5:398 m.fl. "Mollösunds hamnområde", Orust kommun
Utskottet för samhällsutveckling har beslutat att översända ovanstående
detaljplaneprogram för samråd enligt plan- och bygglagens 5 kap. 11 §.
Planprogrammet är ett första steg i planprocessen.
Det övergripande syftet med planprogrammet är att skapa förutsättningar för
utveckling av Mollösunds hamnområde med turistverksamheter, service och boende.
Enligt Förvaltningsområde omsorgs skrivelse 2 januari 2014, beslutade
Kommunfullmäktige 2009-12-17 § 131 att anta riktlinjer för fysisk tillgänglighet för
personer med funktionsnedsättning. Riktlinjer tydliggör krav som ska uppfyllas vid
ny-, om- och tillbyggnad av lokaler dit allmänheten har tillträde, vid förhyrning, för
mark som tas i anspråk för bebyggelse, nyanläggning på allmänna platser och vid
åtgärdande av enkelt avhjälpta hinder.
______________
Utskottet för omsorg beslutar
att riktlinjer för fysisk tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning enligt
Kommunfullmäktiges beslut 2009 följs under planprocessen.
Utskottet justerar paragrafen omedelbart.
______________

