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Leif Appelgren (m), ersättare ej tjänstgörande § 37-46, 49
Camilla Göthberg, LSS-handl. o. samordn. biståndsenheten § 37
Ronja Rydholm, socialsekreterare individ- och familjeomsorgen § 37
Julia Lundwall, enhetsch. vuxenenheten individ- och familjeomsorgen § 37
Mona Berg, verksamhetschef handikappomsorgen § 37, 42-43
Eva Johansson, arbetsmarknadsansvarig arbetsmarknaden § 38
Angelien Motzheim, arbetsledare servicelaget i arbetsmarknadsenheten § 38
Anneli Karlsson, enhetschef hemtjänsten i vård och omsorg § 41
Ulrica Jonsson, enhetschef hemtjänsten i vård och omsorg § 41
Anna Torstensson, verksamhetsutv./utredare § 47-48
Linda Wadbring, projektsamordnare § 47
Solveig Eldenholm t.f. förv.områdeschef samt verksamhetchef vård och
omsorg § 37- 46, 49
Lotta Hofmann, sekreterare
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KS/2014:123
§ 37
Personärenden april 2014
Ärenden och beslut enligt särskilt protokoll med paragrafer 1066 – 1086.
______________
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Exp:
Ledningsgruppen FO
Arbetsmarknadsansvarig
KS/2014:447
§ 38
Uppföljning av Fixartjänst 2013
Fixartjänst startade i mitten av januari 2012 i Arbetsmarknadsenhetens regi.
Servicelagets personal har utfört uppdraget.
Fixartjänsts syfte är att öka tryggheten för äldre personer som bor hemma. Tjänsten
är en del av Orust kommuns säkerhetsarbete för att förebygga fall- och halkolyckor i
hemmet.
Den som är 67 år eller äldre och är folkbokförd i Orust kommun har kunnat ta del av
Fixartjänst. Det har varit personer som har hemtjänst som först och främst har fått
hjälp.
Under året besökte Fixartjänst 27 personer vid 47 tillfällen. Många var intresserade av
att få hjälp med gräsklippning och snöskottning. Dessa arbetsuppgifter ingår dock
inte i Fixartjänsts uppdrag.
Fixartjänsten har under 2013 varit kostnadsfri för ”kunden” men allt material har
personen själv fått betala.
Kostnaden för kommunen har varit cirka 7 000 kronor exklusive lönekostnader.
Vid första besöket i hemmet erbjuder Fixartjänst en säkerhetsrond. Detta är frivilligt.
Ronden tittar på vad som bör göras för att minska risken för fall- och halkolyckor
och att förbättra brandsäkerheten i hemmet.
På säkerhetsronden följs en checklista där eventuella brister och/eller åtgärder
antecknas. Se bilaga 1.
Fixartjänst har, enligt förvaltningsområdet skrivelse 15 januari 2014, under 2013
hjälpt till med enklare vardagssysslor inomhus. Det har mest handlat om
arbetsuppgifter som kräver stege eller stol för att komma åt.
Exempel på detta har varit byte av gardiner, byte av glödlampor och proppar,
uppsättning av brandvarnare, ta ner saker från vindsutrymmen och höga skåp,
uppsättning av takarmaturer. En detaljerad förteckning bifogas (Bilaga 2).
Arbetsuppgifter som kräver fackman eller som tillhör hemtjänsten har inte utförts.
______________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna.
______________
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Exp:
Ledamöter
KS/2014:11
§ 39
Kursinbjudningar april 2014
Kurs:
Plats:
Tid:
Avgift:
Målgrupp:

Tillsammans gör vi skillnad – En inspirationsdag om lokal samverkan
Trollhättan
Fredag 16 maj 2014
Politiker och tjänstemän

______________
Utskottet för omsorg beslutar
att anmäla Anders Tenghede och Leif Appelgren till kursen.
______________
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KS/2014:12

§ 40
Utskottet för omsorg 2014 - Skrivelser, beslut, protokoll, cirkulär, statistik
m.m. anmäls för kännedom
Protokoll
Förhandling 2013-02-11 -Förslag på organisationsförändring på enhetsnivå inom
verksamhetsområdet vård och omsorg.
Beslut
Socialstyrelsen 2014-03-12 Dnr 9.1-43173/2013 - Beslut om statsbidraget
Omvårdnadslyftet 2014.
Rapporter
Inspektionen för vård och omsorg IVO 2014-03-24 – Rapport om hur HVB bland
annat hanterar synpunkter och klagomål hanteras på ett systematiskt sätt.
Vårdanalys 2014-03-26 – VIP i vården? – Om utmaningar i vården av personer med
kronisk sjukdom.
Information
KS 2014:331
Socialstyrelsen 2014-02-26 – Stimulansbidrag för LOV 2014.
KS 2014:342
Socialstyrelsen 2014-02-27 – Statsbidrag inom den sociala barn- och ungdomsvården.
KS 2014:374
Sveriges Kommuner och Landsting dnr 13/7349 – Viktiga datum under 2014
avseende överenskommelser som har inriktning på socialtjänst och närliggande
hälso- och sjukvård.
Dokumentation
Statens folkhälsoinstitut/Länsstyrelsen Västra Götalands län – Nationell konferens
om insatser mot cannabis.
Statistik
Redovisning av boendestatistik daterad 3 april enligt 9 § p. 9 LSS och korttidsvistelse
9 § p. 6 LSS per mars.
______________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna.
______________
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Exp:
Ledningsgruppen FO
KS/2014:521
§ 41
Vård och omsorg - Information om hemtjänsten
Verksamhetsområde hemtjänst består av fyra distrikt och inkluderar runt 400
vårdtagare:
• Norra och Södra Morlanda hemtjänst
• Röra och Torp/Myckleby hemtjänst
• Svanesund hemtjänst, nattpatrullens undersköterskor
• Tvet hemtjänst, dagverksamhet
• Rehabenheten, hemsjukvården, nattparullens sjuksköterskor.
Hemtjänsten arbetar dygnet runt – dag 07.00 – 22.00, natt 22.00 – 07.00. Hela
ålderspannet finns inom hemtjänsten, äldre och yngre. Besöken varierar från 1 besök
till 6 besök och vissa vårdtagare har dubbelbemanning beroende på vårdtygnden. 4
personal, som sitter centralt, arbetar med planeringssystemet Lapscare för att ta fram
den dagliga planeringen, vilka insatser som hemtjänsten ska utföra.
Hemtjänstpersonalen arbetar genom delegation vilket gör att de har bra kunskap och
tillgång till olika läkemedel, gör inköp, har många olika kontakter med anhöriga,
måste vara flexibla och måste vara duktiga på att ta egna beslut och arbeta
självständigt. Det finns 420 trygghetslarm inom hemtjänsten, 100 larm per distrikt
vilket gör att de utför många insatser som gäller larm. Hemtjänsten har duktig,
ansvarstagande och välutbildad personal.
Samtal förs om pågående projekt gällande självplanering kontra Lapscare,
genomförandeplaner, kontinuiteten och kontaktmannaskap, dokumentation och
rättsäkerhet, kvalitet, personalens arbetsmiljöperspektiv och påverkan för
vårdtagaren, riktlinjer och rutiner för introduktionsförfarandet och vikten av att
introduktionen är likvärdigt inom hemtjänstområdena vid nyanställning, för- och
nackdelar gällande samordnarens roll avseende placering centralt eller närhet till
gruppen m.m.
På frågan om enklare matlagning i hemmet anser enhetscheferna att det kan vara ett
vinnande koncept i form av social samvaro, arbetsrelaterat sätt psykiskt och fysiskt
kontra matdistribution där det åtgår mycket kringtid utifrån stora personalresurser
och logistik med bilar.
Ledamöterna diskuterar personalens kringtid, utförd brukartid och den kringtid som
åtgår i administration i form av dokumentation utifrån genomförandeplaner, olika
kontakter med andra vårdgivare och anhöriga m.m. Även jämställdhetsperspektivet
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och synsätt tas upp om skillnaden att vara man eller kvinna, när insatser utförs samt
frågan om heltidstjänster inom vård och omsorg med tanke på det tungt fysiskt och
psykiskt arbete som utförs och kommunens framtida arbete med att finna andra
arbetsformer. Både verksamhetschefen och enhetschefer anser att det är en
övergripande kommunal fråga att finna andra arbetsformer och att det behövs en
noggrann långsiktig planering samt budgetmedel för att kunna erbjuda alla
heltidstjänster inom omsorgsområdet.
______________
Utskottet för omsorg tackar enhetscheferna för information och lägger den till
handlingarna.
______________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen FO
Enhetschefer
KS/2014:477
§ 42
Avgift för enstaka måltid i bostad med särskild service enligt lag om stöd och
service till vissa funktionshindrade, LSS
Kommunfullmäktige har fastställt avgifter för matabonnemang, för mat i samband
med korttidsboende och för lunch i daglig verksamhet. Inom Handikappomsorgen
kan inte avgift för matabonnemang tas ut, eftersom enskilda dels köper och lagar sin
mat i den egna lägenheten dels äter gemensamt i gruppbostaden. Hitintills har det
hanterats genom att hyresgästerna i en gruppbostad betalar en summa till en
gemensam kassa, så att de härigenom delar på den gemensamma kostnaden.
Gemensamma kassor får inte finnas, vilket framgår i riktlinjerna för hur privata
medel ska hanteras, se bilaga. Det innebär, att det finns behov av att fastställa ett pris
för enstaka lagad måltid i gruppbostad enligt lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS.
Kammarrätten i Stockholm 2014-01-02, mål nr 3071-13 har slagit fast att kostavgift
bara kan tas ut för råvarukostnaden. I domen hänvisas till, att det i lag och
föreskrifter framgår att den omvårdnad som ingår i LSS-insatsen bostad med särskild
service för vuxna innefattar transport och tillagning av mat. Den är därför inte
avgiftsgrundande.
Personal i gruppbostäderna i Orust kommun har, enligt förvaltningsområdets
skrivelse 25 mars 2014, tillfrågats om sina erfarenheter av inköp till gemensamma
måltider och kostnader för dessa. Det har framkommit, att
20-30 kronor motsvarar råvarukostnaden innevarande år för en tillagad måltid. I en
av gruppbostäderna äter hyresgästerna ibland gemensam kvällsmat och betalar då 20
kr för kvällsmat.
Handikappomsorgens ledningsgrupp bedömer, att 25 kronor motsvarar
råvarukostnaden för en tillagad måltid för personer bosatta i bostad med särskild
service enligt LSS i Orust kommun. Kostnaden för kvällsmat respektive frukost är 20
kronor. Dessa avgifter är enbart aktuella när hyresgästerna äter gemensamt vid vissa
tillfällen och inte kontinuerligt, varför matabonnemang inte är aktuellt.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
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Kommunfullmäktige beslutar
att ta beslutet om avgift för enstaka måltider för personer bosatta i bostad med
särskild service enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS
att avgiften för enstaka måltid motsvarar råvarukostnaden och uppgår från 2014 till
25 kronor för lunch/middag och 20 kronor för frukost/kvällsmat.
______________
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Exp:
Ledningsgruppen
KS/2014:7
§ 43
Verksamhetsuppföljning april 2014
Handikappomsorgen
Beslut domar
Under punkten personärenden på dagordningen fick ledamöterna Redogörelse i
personärende gällande olika överklagan av sakfrågor samt domstolsbeslut samt
bostadsläget gällande ansökan om gruppbostad med särskild service för vuxna eller
annan särskilt anpassad bostad för vuxna 9.9. LSS.
Översyn av gemensamma riktlinjer för privata medel
Sociala omsorgsnämnden beslutade om gemensamma riktlinjer för privata medel
inom särskilt boende och bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt
anpassad bostad för vuxna 9.9. LSS. Handikappomsorgen och vård och omsorg ska
nu revidera dessa riktlinjer.
Vård och omsorg
Behov av äldreomsorgsplatser i Orust kommun
Information om boende inom äldreomsorgen dels akut platsbrist och
behovslösningar på korttidsboendet dels planeringen av det stora behovet av
demensplatser i framtiden. Utskottet hänvisar till Förvaltningsområde omsorgs
lokalbehovsanalys som gäller strategisk lokalförsörjningsplan 2014-2021 och förslag
om att få en uppföljning i ärendet. Se separat paragraf
Översyn av hälso- och sjukvårdsorganisationen
I maj kommer enhetschef Siv Vadelius redogöra för den översyn som nu sker inom
hälso- och sjukvårdsorganisationen i Orust kommun.
Tillsyn Björkdungen, Fyrklövern
Inspektionen för vård och omsorg, IVO kommer att göra en tillsyn av Fyrklöverns
särskilda boende i Svanesund den 9 april. Lotta Husberg och Lisbeth Arff är
politikens representanter. Verksamhetschefen har lämnat tider för intervjuer dels till
politiken dels personal och arbetsledning.
Studiebesök Fyrklövern
Några ledamöter i Utskottet för omsorg har varit på studiebesök i Fyrklövern,
Svanesund. Ledamöterna redogör för den positiva upplevelsen som studiebesöket
medförde samt det stora engagemang som personalen har.
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Ny enhetchef på Fyrklövern
Linn Leiderstoff heter den nya enhetschefen på Fyrklövern och hon börjar i augusti.
Enhetschef Strandgården
Elisabeth Högdahl, enhetschef på Strandgården har sagt upp sig. Annonsering pågår.
Rekrytering av hälso- och sjukvårdschef
8 april, på eftermiddagen, är två personer kallade till intervjuer för ny enhetschef för
hälso- och sjukvården.
Hemplaneringsteam
En översyn görs för hemplaneringsteam för att komma till rätta med sårbarhet,
dubbelbemanningar och långa resor. Tanken är att få ett team i varje
hemtjänstegrupp. Syftet med hemplaneringsteamet är att teamet ska bedöma behovet
av hemtjänstinsatser samt sätta upp mål för utförda insatser om vad som ska uppnås
med hjälpen vid beställningen.
Individ- och familjeomsorgen
Rekrytering verksamhetschef
Annika Westerlund, som arbetar i Sotenäs kommun har tackat ja till tjänsten som
verksamhetschef för individ- och familjeomsorgen.
Övrigt
Förvaltningsområdeschefens tjänst
Anders Asklund kommer att sluta sin tjänst. Förvaltningschefen kommer omgående
annonsera efter ny förvaltningsområdeschef för Förvaltningsområde omsorg.
Budgetdagar i april
Utskottet för omsorg upplevde budgetdagarna 3:e och 4:e april som mycket positiva.
Ärende Ledningssystem
Med anledning av ärendet Förvaltningsområde omsorg ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete på dagordningen får ledamöterna en presentation utifrån
processkartläggningen samt även information om den programvara som ska köpas in
för det fortsatta arbetet med förvaltningsområdets kvalitetsarbete.
______________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna.
______________
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Exp:
BOJ
Ekonomienheten
KS/2014:344
§ 44
BOJ Brottsofferjouren Kungälv, Stenungsund, Tjörn, Orust - Ansökan om
verksamhetsbidrag 2014
BOJ Brottsofferjouren i Kungälv, Stenungsund, Tjörn och Orust ansöker, enligt
skrivelse 26 februari 2014, om 18 000 kronor i Orust kommun i bidrag till
verksamheten 2014.
Utskottet för omsorg beslutade 2013-04-23 § 58 att bevilja Brottsofferjouren i
Kungälv, Stenungsund, Tjörn och Orust 6 000 kronor i verksamhetsbidrag för 2013.
Brottsofferjouren är en ideell organisation. Brottsoffer som sökt och fått hjälp av
jouren har varit utsatt för bland annat misshandel, kvinnofridskränkning, våldtäkt,
sexualbrott, olaga hot, ofredande, stöd, rån, inbrott och skadegörelse. Hjälpen har
bestått av stöd och samtal, kontakter med polis, försäkringsbolag etc.
Enligt socialtjänstlagens kap 5 § 11 har socialtjänsten i varje kommun ansvar för att
ge stöd till brottsoffer och deras anhöriga. Hjälpen ska ske skyndsammast. Det är en
mänsklig rättighet att få stöd och hjälp om så önskas.
Enligt förvaltningsområdets skrivelse 31 mars 2014 är polisen numera skyldig att vid
varje anmälan om brott fråga den brottsutsatte om denna önskar stöd och hjälp av
brottsofferjouren. Under senare år har BOJ märkt en kraftig ökning av antalet
ärenden som skickas till Brottsofferjouren i och med detta. Samtliga i jouren,
stödpersoner och styrelse arbetar ideellt.
______________
Utskottet för omsorg beslutar
att bevilja Brottsofferjouren i Kungälv, Stenungsund, Tjörn och Orust 6 000 kronor i
verksamhetsbidrag för 2014.
______________
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Exp:
FMN
Ekonomienheten
KS/2014:344
§ 45
Föräldraföreningen mot narkotika FMN - Ansökan om verksamhetsbidrag för
år 2014
Föräldraföreningen Mot Narkotika ansöker enligt skrivelse 30 september 2013 om
verksamhetsbidrag för 2014 med 20 000 kronor.
Utskottet för omsorg beslutade 2014-04-23 § 57 att avslå ansökan från
Föräldraföreningen Mot Narkotika om verksamhetsbidrag för 2014.
FMN-Göteborg startade 1984 för att ge föräldrar och anhöriga till missbrukande
ungdomar ett forum. Föreningen är en politiskt och religiös obunden förening. Syftet
är att hjälpa anhöriga till missbrukare som behöver en annorlunda hjälp än vad
socialtjänsten och andra myndigheter kan erbjuda. Enligt skrivelsen besöker invånare
från Orust kommun regelbundet och tar del av verksamheten. Föreningen erbjuder
familjelivskurser till anhöriga, drogtester, motivationssamtal och föräldraföreningen
samarbetar ingående med olika myndigheter såsom polis, tull, socialtjänst, sjukvård,
skolor samt politiker och andra föreningar.
Förvaltningsområde omsorg föreslår utskottet, enligt skrivelse 28 mars 2014, att ge
ett avslag på ansökan då det inte framgår någon fakta i föregående års
verksamhetsberättelse som styrker hjälpen till kommuninvånarna i Orust kommun.
______________
Utskottet för omsorg beslutar
att avslå ansökan om verksamhetsbidrag för 2014 till Föräldraföreningen FMN.
______________
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Exp:
BRIS
Ekonomienheten
KS/2014:344
§ 46
BRIS region Väst - Ansökan om verksamhetsbidrag för år 2014
BRIS region Väst ansöker om verksamhetsbidrag 2014, enligt inkommen skrivelse 3
juli 2013, 10 kronor per barn från Orust kommun totalt 28 790 kronor för
kommunens alla 2 879 barn.
Utskottet för omsorg beslutade 2013-04-23 § 56 att bevilja BRIS region Väst 9 000
kronor i verksamhetsbidrag 2013.
BRIS är, enligt förvaltningsområdets skrivelse 31 mars 2014, en religiöst och politiskt
obunden ideell förening. Kärnan i verksamheten är BRIS telefon 116 111, BRISmejlen och projektet BRIS-chatten dit barn och ugndomar anonymt och
kostnadsfritt kan vända sig när de behöver stöd från en vuxen. Verksamheten präglas
alltid av ett barnperspektiv och utgör från FN:s barn konvention om barns
rättigheter.
Under 2012 hade BRIS totalt 29 000 stödjande kontakter med barn, totalt 75 000 om
man även inkluderar kontakterna i BRIS-forum. Bidrag från kommun och landsting
är en förutsättning för vår fortsatta verksamhet.
______________
Utskottet för omsorg beslutar
att bevilja BRIS region Väst 9 000 konor i verksamhetsbidrag för 2014.
______________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen FO
MAS
Ekonomen
KS/2014:472
§ 47
Förvaltningsområde omsorgs Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
(SOSFS 2011:9) samt styrdokument för begrepp inom socialtjänsten
Hälso-och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS är komplexa
verksamheter. Därför behövs ett ledningssystem för att systematiskt och fortlöpande
kunna utveckla och säkra kvaliteten i verksamheterna. Ledningssystemet är ett system
för att fastställa principer för ledning av verksamheten. Ledningssystemet måste
omfatta Förvaltningsområde omsorgs alla delar och den som ansvarar för
verksamheten ska med stöd av ledningssystemet
• Planera
• Leda kontrollera
• Följa upp
• Utvärdera
• Förbättra verksamheten
Ledningssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete innebär att arbeta utifrån ett
systemperspektiv där fokus läggs på att skapa en struktur för verksamhetens ledning
och styrning samt att bedriva ett kontinuerligt förbättringsarbete av dessa strukturer.
De som ansvarar för verksamheten måste skapa förutsättningar för medarbetarna att
delta i det systematiska förbättringsarbetet. Medarbetarnas erfarenheter avseende
verksamhetens kvalitet kan ge värdefull information i arbetet med att säkra kvaliteten
och vidareutveckla vården och omsorgen. På så sätt blir verksamheten en lärande
organisation.
I förvaltningsområdets skrivelse 24 mars 2014 finns en redogörelse av definition av
kvalitet – utgångspunkten för ledningssystemet, Kommunstyrelsens ansvar för
användning av ett ledningssystem, hur processer och rutiner ska anpassas samt hur
förvaltningsområdet fortlöpande och systematiskt ska förbättra verksamheten genom
personalens medverkan i kvalitetsarbetet och samverkan m.m.
______________
Utskottet för omsorg förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar

Orust kommun

Utskottet för omsorg
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att anta Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) för
Förvaltningsområdet omsorg
att anta definitionen av kvalitet utifrån Ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) för Förvaltningsområdet omsorg
att anta Socialstyrelsens termbank i huvudsak ska användas i process och
rutinbeskrivningar och utöver detta Styrdokument för begrepp inom
socialtjänstlagen, lagen om stöd och service för funktionshindrade och hälso-och
sjukvårdslagen.
______________

Orust kommun

Utskottet för omsorg
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen FO
MAS
Ekonomen
KS/2013:1847
§ 48
Inventering och analys av Förvaltningsområde omsorgs stöd till vuxna
personer med psykiska funktionshinder med åtgärdsplan för kvalitetshöjande
åtgärder för målgruppen
Regeringen beslutade i maj 2012 om en handlingsplan, PRIO psykisk ohälsa- plan för
riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012-2016. I handlingsplanen redogör
regeringen för ett antal strategiska områden som kommer att utgöra en grund för
arbetet på området under perioden 2012-2016. För tidsperioden ser regeringen
behov av att särskilt prioritera två målgrupper: Barn och unga samt personer med en
omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik.
Mot bakgrund av detta har staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
ingått en överenskommelse om stöd till riktade insatser inom området. Syftet med
överenskommelsen är att uppmuntra, stärka och intensifiera landstingens och
kommunernas utvecklingsarbete för personer med psykisk ohälsa, genom
ekonomiska incitament och med brukarens behov i centrum.
Målet med överenskommelsen är att åstadkomma en förbättrad och tillgänglig vård
och omsorg men också en bättre livssituation för personer med psykisk ohälsa. För
att kommuner och landsting ska få del av de prestationsbaserade medlen som är
avsatta för 2013-års överenskommelse måste två grundläggande krav vara uppfyllda.
Enligt förvaltningsområdets skrivelse 24 mars 2014 fick Förvaltningsområde omsorg
445 765 kronor i tilldelade medel för prestationsersättning för 2013 och
Förvaltningsområde omsorg avser att använda prestationsersättningen för att
genomföra en rad kvalitetshöjande åtgärder. Grunden till dessa åtgärder är resultatet
av den inventering och analys av kommunens stöd till psykiskt funktionshindrade
över 18 år.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen

Orust kommun

Utskottet för omsorg
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Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna Förvaltingsområde omsorgs redogörelse av kommunens stöd till vuxna
personer med psykiska funktionshinder
att godkänna Förvaltningsområde omsorgs åtgärdsplan att använda tilldelade medel
för kvalitetshöjande åtgärder.
______________

Orust kommun

Utskottet för omsorg
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2014-04-08

Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen FO
KS/2014:219
§ 49
Uppföljning av Förvaltningsområde omsorgs strategiska lokalförsörjningsplan
enligt Kommunstyrelsens beslut 2014-03-28
Kommunstyrelsen beslutade 2014-03-28 § 96 att godkänna Strategisk
lokalförsörjningsplan 2014 – 2021 för Förvaltningsområde omsorg och att med
hänvisning till planen ge Förvaltingsområde samhällsutveckling i uppdrag att inrätta
enpartsammansatt grupp i syfte att utreda boende för äldre- och funktionshindrade
och att gruppen lämnar förslag på olika alternativ på boenden samt att
kostnadsberäkna dessa.
Utifrån informationen som Utskottet för omsorg tar del av på sammanträdet om det
stora behovet av särskilda boendesplatser som finns dels akut dels i framtiden
föreslår Bertil Olsson (s) att lyfta ärendet åter till Kommunstyrelsen för att få en
återrapportering i juni hur den partsammansatta gruppens arbete fortgår.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att den partsammansatta gruppen som har uppdraget, enligt Kommunstyrelsens
beslut 2014-03-28, att utreda boende för äldre- och funktionshindrade
återrapporterar till Kommunstyrelsen i juni 2014 hur arbetet fortgår.
______________

