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Anders Wingård (FpO) ersättare ej tjänstgörande
Leif Appelgren (M) ersättare ej tjänstgörande
Annika Westlund, verksamhetschef för Individ- och familjeomsorgen
§ 127-130
Anna-Karin Ödbrant, enhetschef familjeenheten IFO § 127
Emma Appelqvist, socialsekreterare IFO § 127
Solveig Eldenhom, verksamhetschef Vård och omsorg § 130
Mona Berg, verksamhetschef för Stöd och omsorg § 130, 132
Anders Asklund, förvaltningsområdeschef § 128-137
Lotta Hofmann, utskottssekreterare
Anna-Carin Säll, utskottssekreterare
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KS/2014:123

§ 127
Utskottet för omsorg - personärenden december 2014
Ärenden och beslut enligt särskilt protokoll med paragrafer 1229-1257
____________
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Exp:
Ledningsgruppen FO
Enhetscheferna IFO
KS/2014:1194
§ 128
Förvaltningsområde Omsorg - Riktlinje för anhörigresor för ensamkommande
Orust kommun tar emot ensamkommande barn. Barnets föräldrar och syskon kan i
vissa fall beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning (5 § utlänningslagen).
Orust kommun har tidigare prövat ensamkommande barns ansökan om resa för
anhörig som levt tillsammans med barnet utanför Sverige. Utskottet för Omsorg har
gett förvaltningen i uppdrag att ta fram riktlinjer i frågan.
Kommunens ansvar är begränsat till det egna uppdraget som utgör det yttersta
ansvaret för de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver.
Socialnämnden saknar praktiska möjligheter att utreda enskildas ekonomiska
förhållanden i andra länder, vilket skulle vara nödvändigt om man ska bedöma
föräldrarnas förmåga att själv bekosta resan. Minderåriga barn är inte
försörjningsskyldiga för föräldrar och syskon
En kammarrättsdom från 7 maj 2014 (mål 2765-13) fastslår att ett ensamkommande
barn kan ha rätt till kostnaden för egenavgift till Röda Korset för att få en skälig
levnadsnivå och bifaller barnets biståndsansökan. I skälen för kammarrättens
avgörande i det aktuella fallet bedöms biståndet som nödvändigt för att barnet ska
tillförsäkras en skälig levnadsnivå.
Barnet bör uppmanas att via sin gode man alternativt särskilt förordnad
vårdnadshavare, ansöka om resebidrag hos Röda Korset. Bistånd till egenavgiften till
Röda Korset, alternativt till hela resekostnaden om inget bidrag utgår från Röda
Korset, kan bli aktuellt om följande kriterier är uppfyllda:
• Om en bedömning är gjord avseende förälders förmåga att själv bekosta
egenavgiften.
• Om barnet själv inte har medel att bekosta egenavgiften.
• Om kostnaden inte anses oskälig.
• Om en bedömning är gjord att det är till barnets bästa att återförena barn,
föräldrar och eventuella syskon.
• Om man bedömer att biståndet behövs för att barnet ska uppnå skälig
levnadsnivå.
• En förutsättning för biståndet är att avsikten är att barnet ska leva ihop med
sina anhöriga vid återföreningen i Sverige.
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Beslutsunderlag
Förvaltningsområde omsorgs skrivelse 12 november 2014
____________
Utskottet för omsorg beslutar
att lägga informationen till handlingarna
____________
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Exp:
Ledningsgruppen FO
KS/2014:1722
§ 129
Förvaltningsområde omsorg - nya dokumentationsföreskrifter
Den 1 januari 2015 träder nya föreskrifter i kraft i verksamhet som bedrivs med stöd
av SoL, LVU, LVM och LSS. Föreskrifterna ska tillämpas vid dokumentation under
handläggning av ärenden som gäller enskilda samt under genomförande och
uppföljning av beslut om insatser i verksamhet som omfattas av lagområdena.
Föreskrifterna berör hela processen från aktualisering och förhandsbedömning,
handläggningen, genomförandet fram till uppföljningen av beslutade insatser.
Kraven på handläggning och dokumentation inom socialtjänsten skärps i och med de
nya föreskrifterna. Föreskrifterna förtydligar kraven på struktur och innehåll i
handlingar som berör personärenden. Journaldokumentationen ska bli mer kortfattad
och istället lyfts andra dokument fram som beslutsunderlaget (utredningen) och
genomförandeplaner. Genomförandeplaner ska upprättas med detaljerad beskrivning
av varje aktivitet. Föreskrifterna ställer krav på tydligare målformuleringar för
beslutade insatser och uppföljningsansvaret förtydligas. Vid avslutad insats ska målen
följas upp och utvärderas och den enskildes uppfattning av beslut och insats ska
dokumenteras. Socialtjänstens verksamheter förväntas använda sig av standardiserade
bedömningsinstrument som underlag för beslut och insatser.
I föreskrifterna lyfts det fram att vad som är bäst för barnet ska vara avgörande vid
beslut eller andra åtgärder som rör vård- och behandlingsinsatser för barn. Barn ska
få relevant information och ges möjlighet att föra fram sina åsikter i frågor som rör
honom eller henne. Barnets åsikt ska tillmätas betydelse i förhållande till ålder och
mognad.
Föreskrifterna ställer krav på att utförare ska föra journal under pågående insats. För
att möta kraven har förvaltningen köpt in ytterligare en modul för
verksamhetssystemet. Under december och början av 2015 kommer 550 utförare
inom Individ- och familjeomsorg, Stöd och omsorg och Vård och omsorg att
utbildas i systemet. Ungefärlig utbildningstid beräknas till en halvdag. För merparten
av utförarna är det helt nya arbetsuppgifter. Kostnaderna för inköp av
verksamhetsmodul och eventuell övertid och vikarietid belastar förvaltningens
budget.
Beslutsunderlag
Förvaltningsområde omsorgs tjänsteskrivelse 17 november 2014
___________
Utskottet för omsorg beslutar
att lägga informationen till handlingarna
___________
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Exp:
Ledningsgruppen FO
KS/2014:7
§ 130
Utskottet för omsorg - Verksamhetsuppföljning december 2014
Övergripande
Uppdrag omsorgsplaner för Förvaltningsområde omsorg
Uppföljning av utskottets för omsorgs uppdrag (2014-01-14 § 11) att ta fram ett
underlag av omsorgsplan för Förvaltningsområde omsorg. Verksamhetsplaner
kommer att tas fram för respektive verksamhetsområde. Förvaltningsområdeschefen
sammanställer en skrivelse till nästa utskottsmöte.
Hälso- och sjukvårdsavtalet
Hälso- och sjukvårdsavtalet som reglerar ansvaret mellan kommunerna i Västra
Götaland och Västra Götalandsregionen gäller till och med 31 mars 2016. Det finns
nu ett förslag på ändringar av nuvarande avtal.
Verksamhetschefen för vård och omsorg och medicinskt ansvarig sjuksköterska från
Orust kommun har varit på informationsmöte när det gäller revideringen av avtalet,
det samtalades om vad som behöver förtydliga och förändras i avtalet. Man ser
positivt på en revidering från Orust kommuns sida.
Lokaler
Förvaltningsområdeschefen informerar utskottet för omsorg om att det i dagsläget
finns en akut lösning och ett förslag på permanent lösning på lokalbristen för
personalen.
Arbetsmarknadsenheten letar nya lokaler till sin verksamhet, de har hittat en lösning
som verkar intressant. Förvaltningsområdeschefen reflekterar över att det är stora
variationer mellan lokalhyror på de kommunala och privatägda, han kommer att ta
upp den frågan med lokalgruppen.
Verkställighet av gynnande beslut
Det finns ett förslag från IVO om en schablon avgift för kommuner som gäller
vitesbelopp om inte kommunen kan erbjuda boenden inom en viss tid och det skulle
i nuläget röra sig om stora belopp för Orust kommun.
Stöd och omsorg
Behov av gruppbostad liknande Kaprifolvägen, Svanesund
Verksamhetschefen för stöd och omsorg informerar om att det har kommit in tre
ansökningar om boende i gruppbostad till förvaltningen. Det finns i dagsläget inga
gruppbostäder att erbjuda och det behöver hittas lösningar på detta inom kort.
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Verksamhetschefen kommer att träffa VD för Orustbostäder för att diskutera det
akuta läget och behovet av nybyggnation av gruppbostäder. Det samtalas om
eventuella akuta lösningar men det är inga lösningar som är genomförbara i nuläget.
Samtal förs om hur långt kommunens lokalbehovsgrupp har kommit med denna
fråga.
Vård och omsorg
Äldres behov i Centrum – ÄBIC
KS/2014:280
Beslut om statsbidrag för Äldres behov i centrum (ÄBIC), 2014. Socialstyrelsen har
beslutat att bevilja Orust kommun statsbidrag för ÄBIC, utifrån att kommunen
kommer att införa ÄBIC under 2015 och utbildat processledare innan den 1 oktober
2014.
Personalen som har genomgått processledarutbildning arbetar förnärvarande med
hur man ska arbeta med denna metod under 2015. Det är processledarna som
kommer att hålla i planering och genomförande i verksamheterna under 2015.
LifeCare är ett system som är kopplat till ÄBIC.
Socialstyrelsen – Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2014?
Verksamhetschefen för vård och omsorg kommer vid nästa utskottsmöte att
presentera ett enkätsvar som utgår från material från Socialstyrelsen som heter ”Vad
tycker de äldre om äldreomsorgen 2014”. Samtal fördes kring att det är viktigt att få
kännedom om de äldres synpunkter och åsikter om äldreomsorgen.
____________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna
____________
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Exp:
Ledningsgruppen FO
Ekonomen
KS/2014:532
§ 131
Information om flerårsplan och budget 2015-2017 - Förvaltningsområde
omsorg
Utskottet för omsorg tar del utav utkastet Uppdragsdokument för 2015-2017 och
detaljbudget för 2015. Förvaltningsområdet kommer att arbeta vidare med detta
utkast. Förvaltningsområdeschefen informerar om vilka konsekvenser detta kommer
att innebära för förvaltningsområdet samt påverkan av utvecklingsmöjligheterna
inom verksamhetsområdena.
____________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna
____________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen FO
Enhetschefen SoO
KS/2014:1686
§ 132
Förvaltningsområde omsorg, stöd och omsorg- Inrättande av tjänst
motsvarande 2.34 årsarbetare habiliteringspersonal i daglig verksamhet
Personer som omfattas av personkretsarna 1 och 2 enligt lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade, LSS, har rätt till daglig verksamhet om behov föreligger.
Enligt lagens förarbete Regeringens proposition 1992/93:159 skall omfattningen av
daglig verksamhet följa samma generella riktlinjer som i arbetslivet. Anpassning efter
individuella behov och önskemål måste göras. Verksamheten ska syfta till att bidra
till den personliga utvecklingen och främja delaktigheten i samhället, enligt
lagstiftaren.
I lagens förarbete framgår vidare, att vid utformningen av dagcenterverksamhet ska
hänsyn tas till individuella behov. Utformningen av verksamheten ska ske med
beaktande av berörda personers funktionshinder. Verksamheten skall erbjuda den
enskilde stimulans, utveckling, meningsfullhet och gemenskap efter hans eller hennes
önskemål.
Inom ramen för Orust kommuns dagliga verksamhet finns fem deltagargrupper, som
ges möjlighet till aktiviteter med habiliterande inriktning samt produktionsliknande
uppgifter och serviceinriktad sysselsättning. Verksamheten är förlagd till Eklunden,
Konvaljvägen i Svanesund, Ängås skola, Vasseröd och Åvägen i Henån
I verksamheten verkställs 39 beslut, varav tre tillkom i juni 2014. Samarbete finns
med extern arbetsplats för tre personer. Det finns 12.81 årsarbetare
habiliteringspersonal i personalstaten fördelat på 13 personer/anställda.
Stöd och Omsorg har tidigare omfördelat personal inom den egna verksamheten från
gruppbostäder och LSS/LASS-enheten till daglig verksamhet motsvarande 2.26
årsarbetare under åren 2010-2011. 2014-09-29- 2014-10-01 förhandlades med
Kommunal om omfördelning av ytterligare 0.86 årsarbetare från gruppbostad till
Daglig verksamhet. I nuläget finns inte utrymme i den egna verksamheten för
ytterligare omfördelning av personalstat. Daglig verksamhet saknar trots genomförda
omfördelningar av personalstat motsvarande 2.34 årsarbetare och där behovet i
nuläget tillgodoses genom AVA-anställningar.
Insatserna enligt LSS syftar, enligt lagstiftaren, till att den enskildes hela tillvaro skall
fungera som för andra i samhället. I insatsen daglig verksamhet ingår därför även
omvårdnad. I Regeringens proposition 1992/93:159 framgår skyldigheten att
verksamheten ska ha den personal som behövs för att meddela god omsorg. Lagen
markerar även att verksamhet ska bedrivas med respekt för individens egna
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önskningar och behov, vilket betyder att stöd ska ges och utformas i samverkan med
den enskilde.
Under innevarande verksamhetsår har stora individuella behov hos flera deltagare
krävt en-till-en arbete. Det handlar om alltifrån stora omvårdnadsbehov till
individuell anpassning för att skapa förutsättningar att förekomma situationer med
inslag av hot och våld såväl mellan deltagare som gentemot personal.
På grund av nya behov sedan juni 2014 och mot bakgrund av vad som framkommer
ovan har verksamheten haft utökning av personalstat i form av AVA-anställningar
och kan inte bedrivas med befintlig personalstat. De utökade behoven är permanenta
och antal årsarbetare grundar sig på bedömning av personaltäthet och
schemaläggning. Enhetschef i samråd med verksamhetschef bedömer, att
personalstaten behöver utökas med motsvarande 2.34 årsarbetare. Inrättande av
tjänst är inte delegerat.
Utökningen av personalstat inom daglig verksamhet beräknas under 2015 kosta
936 000 kronor på helårsbasis. Kostnaden kan inte finansieras utifrån
ramtilldelningen 2014.
Inför 2015 förväntas ytterligare 3-5 nya deltagare. Nuvarande personalstat inkluderat
äskad ökning bedöms inte svara mot även tillkommande behov, vilket bör beaktas i
ramtilldelningen inför 2015. Även ökade kostnader för transporter och lokal bör
beaktas i ramtilldelningen inför 2015, vilket högst sannolikt kommer att krävas för att
tillgodose behoven för fler deltagare.
Beslutsunderlag
Förvaltningsområde omsorgs tjänsteskrivelse 5 november 2014
_____________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att inrätta tjänst inom Stöd och Omsorg, motsvarande 2.34 årsarbetare
habiliteringspersonal i Daglig verksamhet enligt lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS, till en kostnad av 936 000 kr på helårsbasis.
att beakta behovet av utökad ramtilldelning inför 2015 års budget.
_____________
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Exp:
Ledningsgruppen FO
KS/2014:1307
§ 133
Remiss om motion om gemensam måltid för äldre
Kommunstyrelseförvaltningen har skickat en remiss till utskottet för omsorg som
gäller en motion om gemensam måltid för äldre. Syftet med remissen är att utskottet
för omsorg ska lämna yttrande över motionen samt förslag till beslut till
Kommunstyrelsen 17 december 2014.
Förvaltningsområdeschefen tar upp frågan om hur denna typ av remiss ska besvaras.
På grund av tidsbrist har inte förvaltningsområdet sammanställt något yttrande över
motionen. Kommunsekreteraren har fått information om detta.
Förvaltningsområdeschefen har diskuterat med den övergripande ledningsgruppen
då frågan berör flera förvaltningsområden. Utskottet får ta del utav en skrivelse i
januari.
___________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna
___________
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Exp:
Ledningsgruppen FO
Ekonomienheten
KS/2014:645
§ 134
Stiftelsen Fonden för behövande inom Orust kommun 2014 - Ansökan se VOS
2014:16
Utskottet för omsorg beslutade 2011-01-25 § 5 att målgruppen för utdelning ur
Stiftelsen Fonden för behövande inriktas mot målgruppen arbetslösa ungdomar
under mandatperioden 2010-2014
Disponibelt för utdelningen 2014 är 985 kronor
Det har kommit in tre ansökningar, en ansökan som tillhör målgruppen och två
ansökningar som inte tillhör målgruppen. Underlagen är sekretesshandlingar (VOS
2014:16)
Beslutsunderlag
Förvaltningsområde omsorgs skrivelse 19 november 2014
Ansökningar är sekretessbelagda.
____________
Utskottet för omsorg beslutar
att avslå ansökan ett och två med anledning av att personerna inte tillhör beslutad
målgrupp
att bevilja ansökan tre med 985 kronor ur Stiftelsen Fonden för behövande.
____________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen FO
KS/2014:1653
§ 135
Förvaltningsområde omsorgs dokumenthanteringsplan 2014
Från och med 1 juli 1991 trädde en ny arkivlag i kraft som ersatte de regler som
tidigare fanns i kommunallagen om arkiv. Sociala omsorgsnämnden beslutade 199505-04 § 85 att anta de i dokumenthanteringsplanen för Sociala omsorgsnämndens
verksamheter, daterade 11 april 1995, angivna gallringsfristerna.
Under början 2000-talet fanns förslag om att revidera dokumenthanteringsplanen
eftersom verksamhetsområden saknades i planen.
Sveriges Kommuner och Landsting gav 2006 ut "Bevara eller gallra? Gallringsråd nr
5" för den kommunala socialtjänsten m.m. Ett år senare kom "Gallringsråd nr 6
"Bevara eller gallra" som gäller råd om landstingens, regionernas och kommunernas
patentjournaler och övrig medicinsk dokumentation som berör Orust kommuns
hälso- och sjukvård. En revidering påbörjades, men på grund av den politiska
organisationsförändringen 2010 avvaktade förvaltningsområdet med förslaget inför
en kommunövergripande dokumenthanteringsplan. Under 2011-2013 genomfördes
en grundlig genomgång av framarbetat förslag som förankrades i samråd med
verksamhetschefer och enhetschefer i Förvaltningsområde omsorg.
Förvaltningsområde omsorgs dokumenthanteringsplan är föråldrad. Det saknas
gallringsfrister för flera områden och det har även skett organisationsförändringar
inom förvaltningsområdet. Det är därför angeläget att föreslå Kommunstyrelsen att
anta förslaget om Dokumenthanteringsplan för Förvaltningsområde omsorg daterad
7 november 2013 då det är viktigt att förvaltningsområdet har en komplett
dokumenthanteringsplan att arbeta med gällande gallringsfrister.
Beslutsunderlag
Förvaltningsområde omsorgs tjänsteskrivelse 30 oktober
____________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att anta förslaget, de i Dokumenthanteringsplan för Förvaltningsområde omsorg
daterad 7 november 2013, angivna gallringsfristerna.
___________
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Exp:
Samhällsutveckling/planarkitekten
KS/2011:251
§ 136
1.1 Yttrande från Utskottet för omsorg - Utställning gällande förslag på
detaljplan för Kårehogen 1:2 m. fl.
Förvaltningsområde samhällsutveckling har översänt ovanstående detaljplan.
Utskottet för omsorg beslutade 2012-01-29 § 2 att inget ha att erinra mot förslag till
detaljplan för del av Kårehogen 1:2, dock ska tillgängligheten för personer med
funktionshinder beaktas.
Beslutsunderlag
Förvaltningsområde omsorgs tjänsteskrivelse 19 november 2014
____________
Utskottet för omsorg beslutar
att hänvisa till tidigare beslut, att inget ha att erinra mot förslag till detaljplan för del
av Kårehogen 1:2, dock ska tillgängligheten för personer med funktionshinder
beaktas.
____________
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KS/2014:12

§ 137
Utskottet för omsorg 2014 - Skrivelser, beslut, protokoll, cirkulär, statistik
m.m. anmäls för kännedom
Skrivelse
KS 2014:1031
Tolkförmedling Väst 2014-11-13 – Orust kommun har fått tillstyrkt om medlemskap
i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst
Information
KS 20014:1715
Sveriges Kommuner och Landsting 2013-04-11 – Ny prismodell gällande användning
av de nationella vårdtjänster SITHS, HSA, Pascal och NPÖ för 2014
Beslut
KS 2014:280
Socialstyrelsen 2014-11-13 – Beslut om statsbidrag för Äldres behov i centrum
ÄBIC, 2014
____________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna
____________

