Orust kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Utskottet för omsorg

2017-11-28

Plats och tid

Kommunhuset, Henån, s-rum Trollholmen 2017-11-28
13:00-17:00

Beslutande

Ledamöter:
Bertil Olsson (S)
Maria Sörkvist (C)
Anders Tenghede (V)
Ulf Sjölinder (L)
Anders Arnell (M) ersättare för

Lisbeth Arff (M) § 98-104

Övriga deltagande

Se sidan 2

Utses att justera

Ulf Sjölinder

Justeringens
plats och tid

Kommunhuset Henån, Förvaltningsområde omsorg
2017-12-04, kl. 10:15

Sekreterare

……………………………………..
Carin Persdotter

Ordförande

……………………………………..
Bertil Olsson

Justerare

……………………………………..
Ulf Sjölinder

Paragraf 98-104

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Utskottet för omsorg

Sammanträdesdatum

2017-11-28

Datum för anslags
uppsättande

2017-12-05

Förvaringsplats
För protokollet

Kommunhuset Henån, Förvaltningsområde omsorg

Datum för anslags
nedtagande

…………………………………….
Carin Persdotter

2017-12-27
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Övriga deltagare:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2017-11-28

Eva Skoglund (S) ersättare § 98-101
Ulla Kedbäck (MP) ersättare
Ann-Christine Westberg, MAS § 99
Cecilia Kristmansson, enhetschef IFO vuxenenheten § 98
Helene Hansson, tf enhetschef IFO familjeenheten § 98
Magnus Hultin, tf verksamhetschef IFO § 99-100, 102-104
Robin Jonsson, arbetsledare naturvårdslaget § 101
Margita Martinsson, arbetsmarknadskonsulent § 101
Ingvar Olsson, ekonom § 103-104
Ralja Angelis, verksamhetschef SoO § 98, 103-104
Marina Hasselgren, verksamhetschef VoO § 103-104
Lisbeth Tilly, förvaltningsområdeschef
Carin Persdotter, nämndsekreterare
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§ 98
Personärenden 2017 Utskottet för omsorg - Förvaltningsområde omsorg
Dnr KS/2017:2
Ärenden och beslut enligt särskilt protokoll med paragrafer 1353-1376.
____________
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§ 99
Verksamhetsuppföljning 2017 Utskottet för omsorg - Förvaltningsområde
omsorg
Dnr KS/2017:3
Förvaltningsområdeschef Lisbeth Tilly och medicinskt ansvarig sjuksköterska
Ann-Christine Westberg informerar om övergripande information och aktuella
ärenden inom omsorg.
____________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna
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§ 100
Kvartal 3 2017 - Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som inte
har verkställts enligt SoL och LSS enligt rapporteringsskyldighet till
Inspektionen för vård och omsorg (16 kap. 6 f SoL och 28 f-g § LSS)
Dnr KS/2017:13
Utskottet för omsorgs förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Godkänna statistikrapport kvartal 3 2017 för ej verkställda gynnande beslut och
tidigare rapporterade beslut som inte har verkställts under kvartal 1 och 2 2017 enligt
rapporteringsskyldighet till Inspektionen för vård och omsorg IVO
(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 skall lämna en statistikrapport med avidentifierade uppgifter till
Kommunfullmäktige.
Rapportering kvartal 3 2017 SoL och LSS
Verksamhetsområde

Antal beslut
ej verkställda
inom 3 mån.

Beslut
verkställt efter
3 mån.

Individ- och familjeomsorgen

14

0

Vård och omsorg

8

3

Stöd och omsorg (LSS)

2

0

Kvartalsrapporten har skickats till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och
kommunens revisor 11 oktober 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
Tjänsteskrivelse m. bilagor 2017-11-09
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Förvaltningsområde omsorg
____________
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§ 101
Rapport om kommunens arbete med strandstädning 2017
Dnr KS/2017:1752
År 1994 började Orust kommun med strandstädning. Under tiden 15 april – 23
oktober har årets städning av kommunens öar och stränder pågått.
Det är kommunens naturvårdslag som i sin ordinarie verksamhet har utfört
strandstädning under sommarhalvåret 2017. Naturvårdslaget har även hjälpt
föreningen Strandstädarna med att hämta skräp i Mollösund och att transportera
detta till återvinningscentralen på Månsemyr.
Naturvårdslaget har dessutom röjt sly med mera runt värdefulla kulturminnen.
Kommunen deltar i en internationell skräpundersökning där Länsstyrelsen har utsett
Barrevik som referensstrand. Strandsträckan är 100 meter och städas 3 gånger/år.
För detta uppdrag får kommunen 20 000 kronor.
Projektet "Ren & Attraktiv Kust i Bohuslän" syftar till att samordna och effektivisera
strandstädningen längs Bohuskusten. Målet med projektet är att få Europas mest
attraktiva och renaste kust.
Projektet har tagit fram en digital strandstädarkarta. Kartan kan dels användas av
allmänheten för att rapportera in synligt skräp och dels av kommuner med flera för
att rapportera var man städat. Uppdraget utförs i samarbete med Miljöenheten i
kommunen.
Naturvårdslaget samarbetar med följande stiftelser och föreningar när det gäller
strandstädning:
• "Städa Sverige", som i sin tur engagerat några av kommunens föreningar
• Föreningen "Strandstädarna"
• "Håll Sverige Rent"
____________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna
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§ 102
Tillfälligt kommunbidrag till ensamkommandes boende
Dnr KS/2017:1408
Utskottet för omsorgs förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar:
1. 200 000 kronor av bidraget för 2017 till Orust kommun för målgruppen
ensamkommande unga mellan 18-20 år kommer ges till organisationer vars
uppdrag är att ge stöd åt ensamkommande som blivit ålderuppskrivna eller fyllt
18 år.
Regeringen och Vänsterpartiet har i höstförändringsbudgeten avsatt 390 mkr 2017
och 195 mkr 2018 för ensamkommande asylsökande som fyller 18 år. Detta är en
ökning från de 190 mkr som först angavs. Hur mycket medel som kommer att
tillföras Orust är ännu inte beslutat men det kan handla om maximalt ca 700 tusen
kronor.
Under sammanträde 2017-08-15 uppdrog utskottet för omsorg förvaltningen att på
nästkommande utskottsmöte belysa hur de tillförda pengarna kan användas, hur stor
målgruppen är och vilka konsekvenser olika alternativ får för Orust kommun. Sedan
den redogörelsen har, vid sidan om en viss ökning av beloppet, förvaltningen fått
ytterligare frågeställningar hur dessa medel kan användas, bland annat om de kan
utgå som stöd till föreningar som stödjer ensamkommande flyktingbarn.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-11-10
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Förvaltningsområdeschef
Verksamhetschef IFO
____________
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§ 103
Budget - Förvaltningsområde omsorg
Dnr KS/2017:8
Förvaltningsområdeschefen informerar om budgetprognos per oktober 2017.
____________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna
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§ 104
Budget 2018 med plan för 2019-2020
Dnr KS/2016:2021
Förvaltningsområdeschef Lisbeth Tilly, verksamhetschefer samt ekonom informerar
om Förvaltningsområde omsorgs uppdragsdokument och detaljbudget 2018.
Utskottet för omsorg tar beslut om uppdragsdokument och detaljbudget 2018 på
extrainsatta sammanträdet 2017-12-04.
____________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna
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§ 105
Kursinbjudningar 2017 Utskottet för omsorg - Förvaltningsområde omsorg
Dnr KS/2017:4
Kurs:

God och nära vård ur ett kommunperspektiv

Plats och tid: Göteborg 2018-01-11
Avgift:

Kostnadsfritt

____________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna

