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Eva Skoglund (S) ersättare ej tjänstgörande
Ulla Kedbäck (MP) ersättare ej tjänstgörande
Lisbeth Tilly, förvaltningsområdeschef § 69-76
Annika Westlund, verksamhetschef för Individ- och familjeomsorgen
§ 69-71
Ingvar Olsson, ekonom § 71
Anna Sandberg, folkhälsostrateg § 70
Anna-Carin Säll, nämnd- och utskottssekreterare
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KS/2016:4
§ 69
Förvaltningsområde omsorg - Personärende augusti 2016 Utskottet för
omsorg
Ärenden och beslut enligt protokoll för personärenden med paragrafer 1173-1236
____________
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Exp:
Ledningsgruppen
KS/2016:5
§ 70
Förvaltningsområde omsorg – Verksamhetsuppföljning augusti 2016 Utskottet
för omsorg
Övergripande
Orust kommun har skrivit avtal med Vårdcentral Capio i sommar. Utskottet önskar
information gällande avtalet, förslagsvis på planeringsdagen den 16 september.
Sommaren 2016
Återkoppling från verksamheterna när det gäller sommarperioden gällande
personalsituation, arbetsbelastning osv.
Förvaltningsområdeschefen har fått en övergripande positiv bild från
verksamheterna vård och omsorg och stöd och omsorg, att det har fungerat bra
under sommaren. Vakansförmedlingen har gett återkoppling på förbättringsområden,
det handlar bland annat om att se över rutinen för information till vikarierna. Inom
stöd och omsorg finns ingen verksamhetschef på plats men återkoppling från
enhetschef visar att sommaren har fungerat bra.
Verksamheten individ och familjeomsorgen har ett fortsatt ansträngt läge, det är
svårt att rekrytera ny personal och att det finns några långtidssjukskrivning som
också påverkar verksamheten. Några tidsbegränsade anställningar har dock förstärkt
personalsituationen för närvarande.
Individ och familjeomsorgen
Ny ersättning för ensamkommande barn
Verksamhetschefen informerar om det nya regeringsförslaget där anslagen till
kommunerna kommer att få betydligt mindre ekonomiskt stöd gällande placering av
ensamkommande barn.
Rekvirerade medel
Folkhälsostrateg Anna Sandberg informerar tillsammans med verksamhetschefen på
individ-och familjeomsorgen om hur arbetet mot våld i nära relationer skall bedrivas
utifrån de medel som har rekvirerats från Socialstyrelsen. Lisa Andreasson som
arbetar på ungdomsmottagningen kommer att arbeta 25 % under hösten 2016 med
området våld i nära relationer. Arbetet innebär att vara med och ta fram och
implementera rutiner för förvaltningsområde omsorgs olika verksamheter. Det
kommer också att anordnas utbildningsinsatser . Arbetet ligger i linje med det arbete
som Orust kommun har bedrivit mot våld i nära relationer sedan 2005 och den
övergripande handlingsplan som antogs i kommunfullmäktige 2015.
____________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna
____________
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Exp:
Ledningsgruppen
KS/2016:8
§ 71
Förvaltningsområde omsorg - Ekonomi augusti 2016
Ingvar Olsson ger information om aktuellt ekonomiskt läge för Förvaltningsområdet.
Läget är i stort sett oförändrat sedan innan sommaren, underskottet är förnärvarande
-13,1 mkr. Diskussioner förs kring heltidsprojektet.
Förvaltningsområdeschefen informerar om att en beräkningsmodell håller på att tas
fram inom verksamheten.
Utskottet för omsorg önskar få ett ekonomiskt underlag och utfall till utskottet i
september, gällande de förändringar som kommer att ske i och med att de anslagna
medlen för ensamkommande barn kommer att förändras vid årsskiftet.
____________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna
____________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen
KS/2016:1 322
§ 72
Förvaltningsområde omsorgs ansvar för aktiviteterna i Trygghetsboendet
Sjölyckan

Det har sedan Trygghetsboendet Sjölyckan var inflyttningsklart 2012 saknats en
tydlig information till hyresgästerna vilken service och vilka aktiviteter
förvaltningsområdet ansvar för och detta har bidraget till att hyresgästerna i perioder
uttryckt missnöje över förvaltningsområdets service.
Det har också inneburit att den profession som har haft ansvaret för aktiviteterna på
Sjölyckan själv skapat innehållet för dessa aktiviteter.
Utifrån dessa perspektiv är det angeläget att formalisera uppdraget så att hyresgäster
får en information om vilken service som förvaltningsområdet ansvarar för och
också för den värdinna/värd som ansvarar för innehållet får ett tydligare uppdrag.
I utredningen har förvaltningsområdet beskrivet bakgrunden till nuvarande situation
på Sjölyckan och de teoretiska perspektiven som utgör bakgrunden till upphovet av
boendeformen Trygghetsbostäder. Utifrån dessa har förvaltningen upprättat en
uppdragsbeskrivning för Värd/Värdinna. Uppdraget är att i första hand vara en
inspiratör för aktiviteterna och dess innehåll.
Värd/Värdinna ska samverkan med andra aktörer till exempel studieförbund och
ideella organisationer beroende på innehållet i aktiviteterna. Målet är att hyresgästerna
tillsammans skapar innehållet i aktiviteterna och tillfällen till gemenskap.
Beslutsunderlag
Utredning/tjänsteskrivelse 4 augusti 2016

Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att det finns en värd/ värdinna som är disponibel i två dagar i veckan (ca1 ½timma
per gång) där värd/värdinna tillsammans med hyresgästerna samordnar aktiviteterna.
Det är hyresgästerna som ska bidra med förslag till vilka aktiviteter som ska ske.
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att värd/ värdinna ska besöka de boende som inte har möjlighet att delta i de
aktiviteterna som anordnas med jämna mellanrum.
att kostnader som aktiviteterna kan innebära, bekostas av hyresgästerna.
____________
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Exp:
Ledningsgruppen
KS/2016:461
§ 73
Förvaltningsområde omsorg - Information augusti 2016 Utskottet för omsorg
Anna Torstensson gav muntlig information om tre Lex Sarah rapporteringar som
gjorts från verksamheterna.
När utredningarna är klara kommer de att anmälas för kännedom till utskottet för
omsorg och Kommunstyrelsen.
____________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna
_____________
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Exp:
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen
KS/2016:13
§ 74
Kvartal 2 2016 Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som inte
verkställts enligt SoL o LSS enligt rapporteringsskyldighet till Inspektionen
för vård och omsorg (16 kap. 6 f SoL och 28 f-g § LSS)
Orust kommun skall, 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 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
Tjänsteskrivelse 4 augusti 2016
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna statistikrapport kvartal 2 2016 för ej verkställda gynnande beslut och
tidigare rapporterade beslut som inte har verkställts under kvartal 1 2016 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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Exp:
Utskottet för omsorg
KS/2016:6
§ 75
Förvaltningsområde omsorg - Kursinbjudningar augusti 2016 Utskottet för
omsorg
Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Länsstyrelsen
Integrationsforum 2016 Västra Götalands län
Plats: Folkets Hus i Göteborg
Datum: 19 oktober
Fullständigt program med länk till anmälan kommer att skickas ut, samt att finnas på
Länsstyrelsens webbplats
Göteborgs Universitet, Länsstyrelsen och Länsnykterhetsförbundet
Women and Alcohol in Gothenburg
Plats: Universitetsplatsen 1, Vasaparken
Datum: 23 november, kl. 8.30–16.00
Kostnad 500 kronor, fika och lunch ingår. Anmälan: epso.gu.se/wag
Flera aktörer däribland VG, Fyrbodal, Länsstyrelsen m fl
Vård och stöd vid missbruk och beroende
Plats: Folkets Hus, Järntorget, Göteborg
Datum: 11 oktober, kl. 9.00–16.00
Kostnad: 750 kronor/person, lunch och fika ingår. Anmälan: Sista anmälningsdag 9
september
______________
Maria Sörkvist och Eva Skoglund anmäler sitt intresse för föreläsning Women and
Alcohol in Gothenbourg.
____________
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KS/2016:7
§ 76
Förvaltningsområde omsorg - Anmäls för kännedom: Skrivelser, beslut,
protokoll, cirkulär augusti 2016 Utskottet för omsorg
Förhandlingsprotokoll
Förhandling 2016-06-22 enligt MBL § 11 – Vakant tjänst i den lilla gruppen i
Styrmansvägens gruppbostad
Förhandling 2016-06-16 enligt MBL § 11 – Vakant tjänst 75 % i juni, juli och augusti,
tjänsten utannonseras efter sommarperioden.
Information
Sveriges Kommuner och Landsting 2016-06-29 – Var med och utforma en strategi
för framtidens hälsa
_____________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna
____________

