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Övriga deltagare:
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2014-01-14

Eva Skoglund (S), ersättare ej tjänstgörande § 1-2
Advokat Leif Almquist, ombud § 1
Advokat M. Staifo, ombud § 1
Ronja Rydholm, socialsekreterare § 1
Julia Lundwall, enhetschef vuxengruppen IFO § 1
Mona Berg, verksamhetschef HO § 2, 4
Solveig Eldenholm, verksamhetschef VoO § 2
Ann-Christine Westberg, med. ansvarig sjuksköterska § 2
Hanna Klingsander enhetschef daglig verksamhet § 4
Sabrina Nicklasson, personal daglig verksamhet § 4
Lena Hagström, personal daglig verksamhet § 4
Marianne Berndtsson, personal daglig verksamhet § 4
Anders Asklund, förvaltningsområdeschef
Lotta Hofmann, sekreterare

2

Orust kommun

Utskottet för omsorg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

3

2014-01-14

KS/2014:9
§1
Personärenden januari 2014
Ärenden och beslut enligt särskilt protokoll med paragrafer 1000 – 1017.
______________
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Exp:
Ledningsgruppen
KS/2014:7
§2
Verksamhetsuppföljning januari 2014
Handikappomsorgen
Handbok handläggning LSS
Handikappomsorgen har tagit fram en Handbok för handläggning enligt lag om stöd
och service till vissa funktionshindrade, LSS. Handikappomsorgen hänvisar till
handboken som del i ett svar till Inspektionen för omsorg (IVO) i ärende till
Kommunstyrelsen om ledsagarservice enligt LSS där IVO ställer följande krav på
åtgärder (KS 2103:322).
Broschyr personlig assistans
Handikappomsorgen har tagit fram en informationsbroschyr för insats av personlig
assistans.
Hyreskontrakt gruppbostad
Handikappomsorgen har förhandlat om hyreskontrakt gällande gruppbostad
Ringserödsvägen i Varekil vilket innebär en lägre hyreskostnad för kommunen. Det
nya hyreskontraktet gäller från och med 1 juli 2014.
Kammarrättsdom
Verksamhetschefen informerar om dom från Kammarrätten i Göteborg 2013-12-06
– Mål 6968-13 avseende personärende. Utskottet tar del av yttrande som
handikappomsorgen har sammanställt på begäran av Kammarrätten.
Vård och omsorg
Värdinna på trygghetsboende
Från och med 2014 kommer Sara Swenninger att arbeta som anhörigkonsulent samt
25 % värdinna på Trygghetsboendet Sjölyckan. Sara kommer att arbeta som
anhörigkonsulent för Förvaltningsområde omsorg. Sara kommer att börja sitt
uppdrag i början av februari och fram till dess hjälper Ann-Louise Sorbring till och
tar vissa anhörigkonsulentfrågor.
Översyn kommunens hälso- och sjukvårdinsatser
En översyn pågår i sjuksköterskeorganisationen samt nattorganisationen. I översynen
ingår även rehab-enheten. Under tiden vakanshålls tjänsten som enhetschef för
kommunens hälso- och sjukvårdsinsatser. Siv Vadelius går in som vikarierande
enhetschef, nu avtalat till september 2014. Ellinor Kvarnström kommer att vara
vikarierande enhetschef på Kaprifolgården från och med februari månad.
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Trygghetslarm
Det har gjorts en upphandling med CareTech AB om trygghetslarm. CareTech
kommer att ta över trygghetslarmen någon gång i mars/april. Utskottet samtalar om
digitala system som kommer att underlätta planering och utförande av insatser i
förvaltningsområdet i framtiden.
Städenheten
Det har fattats ett politiskt beslut på besparingsåtgärder och i det beslutet ingick
avveckling av städenheten. Städenhetens personal kommer ingå i hemtjänsten, som
kommer utföra städ. Datum för övergång är inte klart.
Kommunal hälso- och sjukvård
Avtal Capio
Lokalt avtal mellan den kommunala hälso- och sjukvården och Primärvården/Capio
har upprättats. Avtalet reglerar ansvar och samverkan avseende hälso- och sjukvård
mellan Orust kommun och Primärvården/Capio på Orust. Avtalet följer i alla delar
”Ramavtal om Västra Götalandsregionens läkarinsatser inom kommunernas Hälsooch sjukvård (2008-0101)”, Krav- och kvalitetsbokens (1 januari 2013) skrivning om
”Larmmedverkan i den kommunala hälso- och sjukvård (2.3) och ”Läkare i
beredskap” (2.4.2.).
Avtalet gäller patienter listade i Primärvården/Capio på Orust som får hemsjukvård i
ordinärt boende, som bor i särskilt boende eller i bostäder med särskild service eller
vistas i kommunens dagliga verksamheter.
Skrivningen i Krav- och kvalitetsboken ”Läkare i beredskap” (2.4.2) gäller även de
patienter som inte är listade i Primärvården/Capio på Orust.
Utvärdering kommer göras när halva tiden för avtalsperioden är gjord.
Individ- och familjeomsorgen
Psykiatrin
Organisationsförändring i individ- och familjeomsorgen gällande psykiatrin. Individoch familjeomsorgen kommer att handlägga ärenden gällande personer med psykisk
funktionsnedsättning, som handikappomsorgen tidigare har ansvarat för.
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna.
______________
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KS/2014:17
§4
Utskottet för omsorg 2014-01-14 - Studiebesök inom handikappomsorgen Åvägen 19, Henån
I samband med Utskottet för omsorgs sammanträde 14 januari gör utskottet ett
studiebesök på Åvägen 19, Henån inom Handikappomsorgen.
Delar av daglig verksamhet i handikappomsorgen har flyttat till Åvägen 19, Henån
från Eklunden i Svanesund. Både deltagarna och personalen är mycket positiva med
de nya lokalerna som innebär en större tillgänglighet för deltagarna och att
verksamheten på sikt har bättre förutsättningar att kunna utvecklas och få nya
arbetsuppgifter.
Utskottet får information om vilka som är berättigade till daglig verksamhet.
Deltagarna får numera beslut på daglig verksamhet, som gäller under yrkesverksam
ålder mot tidigare då det inte fanns någon tidsangivelse. Handikappomsorgen
planerar alternativa lösningar för en äldregrupp, efter deltagaren har uppnått
pensionsåldern. När det gäller insatser som handikappomsorgen utför så ingår
omvårdnad i insatsen. Personalen anser också att för flera deltagare är
habersättningen en viktig del.
Verksamheten redogör också för lokaler i Vasseröd mot Svanesund, där deltagarna
där aktiviteter pågår med hundverksamhet och att det i dessa lokaler finns stor
potential att kunna utveckla verksamheten ytterligare med andra aktiviteter inom
daglig verksamhet.
Övrig information handlar om kulturprojekt i samverkan bland annat med
kommunens folkhälsoråd och regionen med aktiviteter som musik, drama konst och
rytmik. Verksamheten måste möta upp framtidens behov och utvecklas, då det
kommer nya målgrupper med andra behov.
Utskottet tackar för besöket och personalens information.
______________
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Exp:
Ledningsgruppen
Enhetschefer IFO
KS/2014:19
§5
Lagändringar i Förvaltningsområde omsorg 2014
Det finns inga nya lagar eller förändringar i tidigare lagkrav som berör
Förvaltningsområde omsorg. Förvaltningsområdet kommer att uppdatera utskottet
när nya lagkrav blir aktuella.
Utskottet lägger informationen till handlingarna.
______________
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Exp:
Ordföranden KSUO
KS/2014:11
§9
Kursinbjudningar januari 2014
Kurs:
Plats:
Tid:
Avgift:
Målgrupp:

Läsplattor, e-diarium, sociala medier och annan e-förvaltning
Uddevalla
Tisdag 18 februari 2014
2 280 kronor exkl. moms
Politiker och tjänstemän.

Enligt utskottet är kursinbjudan aktuellt när det gäller den digitala utvecklingen samt
hur dokumenthanteringen sker på rätt sätt i framtiden enligt lagkrav. Utskottet anser
att det borde vara en utbildning, som kan samordnas för dels politiken dels
tjänstemän i Orust kommun på hemmaplan.
Utskottet för omsorg beslutar
att ordföranden lyfter frågan i Kommunstyrelsens arbetsutskott.
______________
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KS/2014:12
§ 10
Anmäls för kännedom januari 2014 - Skrivelser, protokoll, beslut, cirkulär
m.m.
Beslut
KS 2012:1052
Sveriges Kommuner och Landsting 2013-12-13 – Beslut nr 15 om överenskommelse
för 2014 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om stöd till en
evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten.
KS 2012:2955
Sveriges Kommuner och Landsting 2013-12-13 – Beslut nr 16 om överenskommelse
för 2014 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om stöd till riktade
insatser inom området psykisk ohälsa 2014
KS 2013:1481
Arbetsmiljöverket 2013-12-20 ISG 2013/45210 – Ågården 2, Henån.
Cirkulär
Sveriges Kommuner och Landsting 13:66 – Information om tre överenskommelser:
•

Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten

•

Sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre

•

Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa.

Rapport
Socialstyrelsen 2013-12-20 – ”Primärvårdens ansvar och insatser för de mest sjuka
äldre” – kartläggning av korttidsboende samt utbud av primärvård och övrig vård
och omsorg.
Information
Socialstyrelsen 2013-12-11 – Återraportering av uppdraget att förstärka sociala
insatser i samband med ny vårdform inom den psykiatriska tvångsvården – Förlängd
användningstid för medlen har beviljats Orust kommun.
Barnombudsmannen – Vräkning av barnfamiljer – Kommundialog om hur
kommuner kan arbeta förebyggande, Stockholm den 15 maj 2013.
Boendestatistik
Redovisning av boendestatik daterad 20 december 2013 inom äldreomsorg i Orust
kommun under perioden 1 januari – november 2013
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Redovisning av boendestatik enligt 9 § p. 9 LSS och korttidsvistelse 9 § p. 6 LSS i
Orust kommun under perioden 1 januari – december 2013.
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna.
______________
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Exp:
Ledningsgruppen
KS/2014:93
§ 11
Utskottet för omsorgs uppdrag att ta fram ett underlag av omsorgsplan för
Förvaltningsområde omsorg
I samband med ärendeberedningen av remiss där Kommunstyrelsen begär in
yttrande över motion att upprätta en omsorgsplan för Orust kommun föreslår Bertil
Olsson (S) att ge förvaltningsområdet i uppdrag att ta fram ett underlag av
omsorgsplan för Förvaltningsområde omsorg under ett 2-årigt perspektiv.
Utskottet för omsorg beslutar
att ge förvaltningsområdeschefen i uppdrag att ta fram ett underlag av omsorgsplan
för Förvaltningsområde omsorg utifrån budget 2015 med plan 2016-2017.
______________

