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Övriga deltagare:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2013-11-12

Leif Apelgren (KD) ersättare ej tjänstgörande
Eva Skoglund (S) ersättare ej tjänstgörande
Anna-Karin Ödbrant, enhetschef individ- och familjeomsorgen § 135-136
Ronja Rydholm, socialsekreterare § 135
Berit Sunnerö, verksamhetschef individ- och familjeomsorgen § 135-136
Julia Lundwall, enhetschef individ- och familjeomsorgen § 135-136
Berry Svensson, arbetsledare arbetsmarknadsenheten § 137
Solveig Eldenholm, verksamhetschef vård och omsorg § 138
Anna Torstensson, verksamhetsutv./utr. § 144
Anders Asklund, förvaltningsområdeschef § 137 - 151
Lotta Hofmann, utskottssekreterare
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KS/2013:129
§ 135
Personärenden november månad 2013
Ärenden och beslut enligt särskilt protokoll med paragrafer 1244 - 1251.
______________
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Exp:
Ledningsgruppen FO
KS/2013:1885
§ 136
KSUO beslut 2013-10-15 § 134 - Uppdrag underlag psykiatri till regionen
Utskottet för omsorg beslutade 2013-10-15 § 134 att ge förvaltningschefen i uppdrag
att ta fram underlag med uppgift om antalet placering av unga och vuxna där
socialtjänsten står för den totala kostnaden, men en del av kostnadsansvaret bör ligga
på regionen på grund av den enskildes behov av insatser inom psykiatrin.
______________
Samtal förs om samverkansavtal gällande psykiatri, kommunens förhållningssätt,
tydliggörande av ansvar i personärenden, verksamhetens avvikelserapportering till
regionen, samordningsförbundets roll m.m.
Utskottet för omsorg beslutar
att med anledning av den information som utskottet har fått anse att uppdraget är
slutfört.
______________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen FO
KS/2013:1941
§ 137
Rapport om kommunens arbete med strandstädning 2013
1994 började Orust kommun med strandstädning. Under tiden 5 april – 15 oktober
har årets städning av kommunens öar och stränder pågått.
Kommunens naturvårdslag har i sin ordinarie verksamhet utfört strandstädning
under sommarhalvåret 2013. För att utföra jobbet på bästa sätt och för att kunna ta
sig ut till öarna har en arbetsbåt varit stationerad på Stocken. Naturvårdslaget har
också röjt sly med mera runt värdefulla kulturminnen på öarna i skärgården.
Kommunen deltar i en internationell skräpundersökning där Länsstyrelsen har utsett
Barrevik som referensstrand. Strandsträckan är 100 meter och städas 4 gånger/år.
För detta uppdrag får kommunen 16 000 kronor.
Projektet "Ren Kust" syftar till att samordna och effektivisera strandstädningen längs
Bohuskusten. Arbetsmarknadsenheten har från projektet erhållit 20 000 kronor i
bidrag.
I år har fler föreningar och stiftelser engagerat sig i strandstädningen. Naturvårdslaget
har samarbetat med "Städa Sverige" som i sin tur engagerat några av kommunens
föreningar. Föreningen "Strandstädarna" och "Håll Sverige Rent" har också varit
aktiva i arbetet.
I Förvaltningsområde omsorgs skrivelse 29 oktober 2013 finns en sammanställning
över hur mycket skräp som samlats in samt kostnaderna för året.
______________
Utskottet för omsorg beslutar
att efter ha tagit del av informationen överlämna rapporten till Kommunstyrelsen.
______________
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Exp:
Ledningsgruppen FO
KS/2013:130
§ 138
Verksamhetsuppföljning november månad 2013
Individ- och familjeomsorgen
Arbetsmarknadsenheten
Henåns PRO har drivit Café Tittin i 14 år, men har nu sagt upp överenskommelsen
mellan kommunen och föreningen. Arbetsmarknadsenheten kommer tillfälligt driva
kaféverksamheten 2-3 dagar i veckan i avvaktan på att fortsatt planering av
verksamheten.
Ledamöter får information om eventuella lösningar för fortsatt verksamhet på
Kaprifolgården, Henån och Strandgården, Ellös.
Särskilt förordnad vårdnadshavare
Utifrån uppdrag enligt Utskottet för omsorgs beslut 2013-03-26 § 47 att ge
förvaltningsområdeschefen i uppdrag att se över möjligheterna att täcka behovet av
särskilt förordnade vårdnadshavare antingen i egen regi eller utreda om Orust
kommun kan samverka med andra kommuner i frågan bestämdes ett möte mellan
verksamhetschefen för individ- och familjeomsorgen, enhetschef för vuxengruppen
och Överförmyndarnämndens handläggare och överförmyndarnämndens jurist.
På förekommen anledning har ett par möten med handläggaren och juristen i
Överförmyndarnämnden ställts in men verksamheten arbetar på att snarast få till ett
möte, för att vidare diskutera frågan.
Vård och omsorg
Hemplaneringsteam
Biståndshandläggarna har börjat vårdplanering via webben, vilket dels handläggarna
dels omsorgstagare och anhöriga har varit mycket nöjda med. Teamet är på plats och
avvaktar på att lämpliga ärenden blir aktuella. Personalen i teamet täcker under tiden
upp på andra ställen inom verksamhetsområdet. Biståndsbesluten ska vara
specificerade, beskrivna utifrån faktiskt behov och ska gå att överklagas enligt
socialtjänstlagen.
Samtal förs bland annat om föreberedelser för ärenden som kan bli aktuella för
hemplaneringsteamet, att vårdcentralen Capio är underrättad och det finns också
möjlighet att kommunen kan ordna fram vissa hjälpmedel i hemmet för att personen
ska kunna komma hem.
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Trygghetsboende Sjölyckan, Henån
Förvaltningsområdeschefen och verksamhetschefen för vård och omsorg redogör
för tidigare beslut som Sociala omsorgsnämnden har fattat om personalresurser i
form av värdinneroll och anordnandet av aktiviteter. Värdinnerollen finns 2
tim/vecka och vissa aktiviteter anordnas. Samtal förs om konsekvenser utifrån
tidigare beslut, förvaltningsområdets budgetläge samt jämförelser hur ansvar och
upplägg ser ut i andra kommuner gällande trygghetsboende.
Förvaltningsområdeschefen och verksamhetschefen återkommer i ärendet efter träff
med ansvarig i Stiftelsen Orustbostäder.
Handikappomsorgen
Daglig verksamhet
Både personal och deltagare är mycket nöjda med den del av daglig verksamhet som
har flyttat in lokalerna på Åvägen 19, i Henån.
Övergripande
Medarbetarundersökning
Utskottet har tagit del av Förvaltningsområde omsorgs medarbetarundersökning
inom verksamhetsområdena. Samtal förs om huvudfrågorna i
medarbetarundersökningen för Förvaltningsområde omsorg och politikens del i
dessa frågor samt att det krävs vidare analys utifrån undersökningen. Utskottet anser
att det är en viktig fråga för kommunledningsgruppen i rollen "Kommunen som
arbetsgivare" samt att kommunen arbetar vidare med frågan hur svarsfrekvensen ska
förbättras i kommande undersökningar.
______________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna.
______________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ekonomen
Ledningsgruppen FO
KS/2013:569
§ 139
Utskottet för omsorg - Utfall och prognos per oktober månad 2013
Enligt förvaltningsområdets skrivelse 5 november 2013 är utfallet per den 31/10
2013 86 % av årsbudget.
Ny prognos för helår är ett underskott på 12 754 tkr. Det är en förbättring mot
föregående prognos med 307 tkr.
Förvaltningsövergripande redovisar ett överskott på 1 264 tkr.
Beror bland annat på ej uttagna kostnader för konsulter och företagshälsovård.
Individ- och familjeomsorgens underskott för helår försämras något till 5,3 mkr.
Större delen av underskottet beror på köpta platser på institution och köpt
öppenvård. Även konsultkostnader har bidragit till underskottet.
Det ekonomiska utfallet i särskilda boende är fortsatt stabilt och underskottet för
helår förbättras nu från 800 tkr till 583 tkr.
Det prognostiserade underskottet för helår i hemtjänsten ökar något från 6,5 till 6,7
milj.
Det prognostiserade underskottet för helår ökar i hälso- och sjukvårdsenheten från
2,5 till 3,4 milj.
Höga kostnader för bemanningssköterskor.
Höga kostnader på grund av sommaravtal för hälso- och sjukvårdsorganisationen
Extra personal insatt, AVA, utan täckning i budget.
Organisatoriska oklarheter avseende tydlighet i uppdrag och organisation.
Arbetsmiljöproblem av psykosocial karaktär relaterat till både SÄBO och Hemtjänst.
Höga kostnader för hjälpmedel.
Sjukskrivningar och rehabinsatser som satts in utöver budget.
Frikostigt beviljande av fortbildning/kompetensutbildning.
Handikappomsorgen redovisar nu ett prognostiserat överskott för året med 2,1 milj.,
att jämföras med överskott på 470 tkr i föregående prognos.
Fem av sex enheter inom Handikappomsorgen redovisar överskott för året.
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Genomförda besparingar
Handikappomsorgen har lagt ner verksamheten för boendestöd, 2 790 tkr, budget
överförd till Hemtjänst. Vakanshållning av en tjänst vilket ger 360 tkr.
Hälso- och sjukvård vakanshåller en tjänst som sjukgymnast vilket ger 370 tkr.
Nollvikariat under september månad i särskilda boende gav 60 tkr och 73 tkr för okt
månad.
Vakant tjänst för trygghetslarm ger 400 tkr.
Planerade besparingar
Nollvikariat i vård och omsorg, undvikande av att sätta in vikarier i november
månad, 70 tkr.
Omorganisation städenhet, beräknad start 1 december, beräknas ge 100 tkr för
december.
______________
Utskottet för omsorg beslutar
att lägga informationen om utfall och prognos per oktober till handlingarna
att överlämna utfall och prognos per oktober månad till Kommunstyrelsen.
______________
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Exp:
Ledningsgruppen FO
KS/2013:1021
§ 140
Information om detaljbudget och uppdragsdokument 2014
Förvaltningsområde omsorg innefattar verksamheterna Vård och omsorg,
Handikappomsorg och Individ och familjeomsorg. Samtliga verksamheter utgår från
myndighetsutövning gentemot enskilda och utför de beslutade insatserna till
merparten med egen personal.
Det som utförs är i huvudsak hemtjänst och omsorgsboende samt hemsjukvård och
inom handikappomsorgen gruppboenden, daglig sysselsättning och personlig
assistans. Inom Individ och familjeomsorgen och Handikappomsorgen förekommer
köp av insatser av externa utförare.
Vård och omsorg av äldre är ett expansivt område som också kommer att kräva allt
mer av de samlade resurserna. Handikappomsorg och individ- och familjeomsorgen
är inte expansiva på samma sätt. Individ och familjeomsorgens huvuduppdrag är att
bedöma rätten till bistånd när det gäller försörjningsstöd, hjälp råd och stöd till barn,
unga och deras familjer. Individ och familjeomsorgen arbetar också med hjälp, råd
och stöd till vuxna med psykiska problem/missbruk men har även
flyktingmottagningen och arbetsmarknadsenheten i sitt ansvarsområde.
Handikappomsorgen ansvarar för biståndsbedömning och insatser för
funktionshindrade, som hjälp i hemmet, gruppboende och daglig verksamhet.
Ledamöterna tar del av ett utkast av Detaljbudget och uppdragsdokument 2014 för
Förvaltningsområde omsorg. Samtal förs om vikten av nyckeltal för 2014 i form av
kvalitetsnyckeltal som hämtas från KOLADA. Måndag 18 november kommer
kommunledningsgrupp träffas med syfte att ta fram likvärdiga dokument för
detaljbudget och uppdragsdokument i kommunen.
______________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna.
______________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen FO
Samordnaren
Biståndshandläggarna
KS/2013:1911
§ 141
Handbok och vägledning för biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen,
SoL
Förvaltningsområde omsorg har, enligt förvaltningsområdets skrivelse 21 oktober
2013, upprättat förslag på Handbok och vägledning för biståndshandläggning enligt
socialtjänstlagen, som inkluderar riktlinjer för skälig levnadsnivå enligt SoL samt
bilagor med granskningsnyckel för biståndsbedömningen och förslag på guider för
hembesök och samtal.
Handboken föreslås ersätta tidigare Vägledning för biståndshandläggning enligt SoL
och i tillämplig del för LSS enligt SON-beslut 2008-03-19 § 34. Ny Vägledning för
handläggning enligt LSS kommer att behöva arbetas fram, då den befintliga upphör
enligt förslaget.
Sociala omsorgsnämnden beslutade 2006-04-25 § 69 om kostnadsfri avlösning i
hemmet för anhörigvårdare. Förslaget om vägledning för biståndshandläggningen
innehåller förslag om avlösning upp till och med tolv timmar per månad utan avgift,
vilket överensstämmer med kommunens nuvarande beslut om kostnadsfri avlösning,
men behovet föreslås bli biståndsbedömt.
Det innebär därför, att Sociala omsorgsnämndens tidigare beslut om kostnadsfri
avlösning i hemmet för anhörigvårdare föreslås upphöra och ersättas av föreslagen
vägledning för biståndshandläggning.
Flera kommuner hade under 2000-talet gjort försök med förenklad
biståndsbedömning vid ansökan om servicetjänster och dåvarande Sociala
omsorgsförvaltningen ansåg att det bistånd som var lämpligast att starta processen
med var biståndet trygghetslarm. Sociala omsorgsnämnden beslutade 2007-06-19 §
114 att anta förslag om förenklad biståndsbedömning avseende trygghetslarm.
Förenklad biståndsbedömning innebär att ingen formell utredning görs utan beslut
fattas utifrån uppgifter som finns i ansökan.
Socialstyrelsen anser att behov av insats ska vara biståndsbedömt enligt utredning,
dokumentation och beslut. I ny Handbok och vägledning för biståndshandläggning
enligt socialtjänstlagen, SoL, föreslås trygghetslarm bli biståndsbedömt utifrån behov,
norm och avgränsning. Det innebär därför att nämnden föreslås upphäva Sociala
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omsorgsnämndens beslut från 2007 om förenklad biståndsbedömning för
trygghetslarm.
______________
Johan Stein (C) tillstyrker förslag och föreslår att utskottet i början av 2015 får en
återrapportering i ärendet.
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att anta Handbok och Vägledning för biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen,
SoL
att upphäva Sociala omsorgsnämndens beslut 2008-03-19 § 34 om Vägledning för
biståndshandläggning enligt SoL och i tillämplig del för LSS
att upphäva Sociala omsorgsnämndens beslut 2006-04-25 § 69 om kostnadsfri
avlösning i hemmet för anhörigvårdare
att upphäva Sociala omsorgsnämndens beslut 2007-06-19 § 114 om förenklad
biståndsbedömning avseende trygghetslarm.
Utskottet för omsorg beslutar
att Förvaltningsområde omsorg ger en återrapportering till utskottet i ärendet i
början av 2015.
______________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen FO
KS/2013:535
§ 142
Information om Delrapport 1 projekt Lagen om valfrihet (LOV)
Rapporten avser perioden april -september månad år 2013.
Underlaget till projektplanen utgjordes av Ensolutionens utredning, om kundval i
hemtjänsten enligt lagen om valfrihet.
Projektplanen beslutades i mars 2013 och projektgruppen har haft 6 möten fram till
september månad 2013. Styrgruppen har träffats kontinuerligt för uppföljning av
projektet.
En projektwebbplats har upprättas på OGAP, där styrgruppen och projektgruppen
är medlemmar.
I Förvaltningsområde omsorgs skrivelse 8 november 2013 finns en redogörelse bland
annat om projektavvikelser, SKL-projekt, utbildningar, organisationsanpassningar,
omvärldsbevakningar m.m.
Förvaltningsområde omsorg kommer att fortsätta arbetet med att genomföra de
organisationsförändringar inför ett eventuellt LOV-införande. Utöver detta kommer
fokus att vara att inrätta och implementera Ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)
Fortsatt omvärldsbevakningen är också nödvändig utifrån ett LOV- perspektiv.
Ett resursfördelningssystem och en budget som är anpassad till biståndsbedömda
timmar är också nödvändiga förutsättningar innan ett LOV- införande kan vara
aktuellt.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga delrapport 1 projekt - lagen om valfrihet (LOV) till handlingarna
att överlämna delrapporten till Kommunstyrelsen.
______________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen FO
KS/2013:892
§ 143
Kvartal 3 2013 - Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som inte
har verkställts enligt SoL och LSS enligt rapporteringsskyldighet till
Socialstyrelsen (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 2013 SoL och LSS
Verksamhetsområde

Individ- och familjeomsorgen
Vård och Omsorg
Handikappomsorgen (LSS)

Antal beslut
ej verkställda
inom 3 mån.

0
13
3

Beslut
verkställt efter
3 mån.

0
5x)
3

x) varav 2 personer har avlidit innan beslut har verkställts.

Kvartalsrapporten har, förvaltningsområdets skrivelse 25 oktober 2013, skickats till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och kommunens revisor 7 oktober 2013.
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.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunfullmäktige
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Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna statistikrapport kvartal 3 2013 för ej verkställda gynnande beslut och
tidigare rapporterade beslut som inte har verkställts under kvartal 2 2013 enligt SoL
och LSS enligt rapporteringsskyldighet till Socialstyrelsen (16 kap. 6 f SoL och 28 f-g
LSS).
______________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen FO
KS/2012:2863
§ 144
Information om Statsbidrag i samband med ny vårdform psykiatri
Den 1 september 2008 infördes en ny vårdform i den psykiatriska tvångsvården öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård. Vårdformen syftar till
att ge förutsättningar för öppen psykiatrisk och rättspsykiatrisk vård där vissa villkor
behöver iakttas. Vårdformen bedömdes ställa höga krav på kommunerna eftersom de
personer dom de nya reglerna gäller ofta har behov av kvalificerade boende- och
sysselsättningsinsatser. Utifrån detta gavs kommunerna möjlighet att söka statsbidrag
för att förstärka sociala insatser i samband med den nya vårdformen. Statsbidraget
kunde användas till följande områden:
• Särskilda resurspersoner
• Utveckling av arbetsmetoder
• Boendeformer
• Sysselsättning
• Stärkt kompetens
• Organisationsform och / eller struktur som främjar samverkan
• Tillskapande av mellanboendeformer
I Förvaltningsområde omsorgs skrivelse 8 november 2013 finns bland annat
redogörelse om kompetensutveckling och utveckling av arbetsmetoder för
medarbetare och av resurspersoner i organisationen för målgruppens behov av daglig
sysselsättning och boendestödsinsatser samt redogörelse om förändringsarbetet och
beviljade/kvarvarande medel från 2008 till och med 2013.
__________
Utskottet för omsorg beslutar
att efter ha tagit del av informationen om ny vårdform i psykiatri överlämna
skrivelsen till Kommunstyrelsen.
______________
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Exp:
Ledningsgruppen FO
KS/2013:1481
§ 145
KSUO beslut 2013-10-15 § 133 - Öppna upp Ågården 2 med utökad budget
I samband med uppdraget att öppna upp Ågården 2 för att klara nuvarande situation
med att kunna verkställa biståndsbeslut i form av särskilt boende för personer med
demenssjukdom inom rimlig tid beslutade Utskottet för omsorg 2013-10-15 § 133 att
föreslå Kommunstyrelsen att bevilja tilläggsanslag för driften 2013 med 350 tkr för
att inrätta fler underskötersketjänster motsvarande 8.03 årsarbetare samt att bevilja
utökad budget 2014 med 4 290 tkr för att kunna bedriva verksamhet på Ågården 2.
Vid tillfället för utskottets beslut såg Förvaltningsområde omsorg, enligt
förvaltningsområdets skrivelse 1 november 2013, ingen annan möjlighet än att begära
medel för både 2013 och 2014 för att ha möjlighet att starta upp Ågården 2. Det som
hänt därefter är att Staben räknat om fördelning av budgetram för 2014 så att
förvaltningsområdet ges möjlighet att anställa den personal som behövs för
öppnandet.
Under 2013 kommer vård och omsorg inte att ha möjlighet att hinna planera och
anskaffa personal för en start innan årsskiftet. Den troliga starten blir efter helgerna i
januari 2014.
______________
Utskottet för omsorg beslutar
att upphäva Utskottet för omsorgs förslag 2013-10-15 § 133 till Kommunstyrelsen
att bevilja tilläggsanslag för driften 2013 och en utökad budget för 2014.
______________

Orust kommun

Utskottet för omsorg
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen FO
KS/2013:509
§ 146
Återremiss - Uppdrag om utredning gällande AVA-turer (Allmän
visstidsanställning) enligt Kommunstyrelsens beslut 2013-09-11 § 229
Kommunstyrelsen beslutade 2013-09-11 § 229 att med målsättning att ta bort AVAturerna (Allmän visstidsanställning) uppdra till Utskottet för omsorg att, till nästa
kommunstyrelsesammanträde den 9 oktober, återkomma med utredning kring
borttagande av AVA-turerna och hur detta ska organiseras.
Utredningen omfattar månadsanställda med allmän visstidsanställning och
vikariatsanställning och begränsas till hemtjänsten, åren 2012-213.
I förvaltningsområdets skrivelse 20 september 2013 finns redogörelse om
anställningsform AVA-turer (Allmän visstidsanställning) samt behovet av AVAanställningar i hemtjänsten inom verksamhetsområdet vård och omsorg.
Skrivelsen presenterades för Utskottet för omsorg vid sammanträdet i september och
utskottet föreslog Kommunstyrelsen enligt beslut 2013-09-24 § 120 att tillföra
medel motsvarande 15 årsarbetare till Förvaltningsområde omsorg. Pengar som
redan idag används till Allmän visstidsanställning.
Kommunstyrelsens presidium beslutade innan Kommunstyrelsens sammanträde 9
oktober 2013 att återsända ärendet till Utskottet för omsorg eftersom man inte ansåg
att utskottet hade svarat på grundfrågan: Hur kommunen skall kunna undvika att
använda sig av allmän visstidsanställning.
Förvaltningsområde omsorg har, enligt förvaltningsområdets skrivelse 1 november
2013, åter gått igenom frågeställningen och kan inte se annat svar för omsorgens del
än det som avgivits i tidigare skrivelse. Förslag finns om att anse uppdraget om
utredning gällande AVA-turer (Allmän visstidsanställning) vara besvarad.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att därmed anse uppdraget om utredning gällande AVA-turer (Allmän
visstidsanställning) vara besvarad.
______________

Orust kommun

Utskottet för omsorg
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Exp:
Förvaltningsområde samhällsutveckling
KS/2013:1934
§ 147
1.1 Samråd om planprogram för bostäder i Svanesund "Västra Änghagen",
Orust kommun - Yttrande från Förvaltningsområde omsorg
Utskottet för samhällsutveckling har beslutat att översända ovanstående planprogram
för samråd enligt plan- och bygglagens 5 kap. 11 §.
Syftet med planprogrammet är att möjliggöra en fortsatt utbyggnad av bostäder i
Svanesund, i området väster om Änghagen. Målsättningen är här att skapa ett varierat
utbud av boendeformer i en attraktiv miljö som skall tillgodose dagens behov och
locka till såväl inflyttning till kommunen som möjliggöra en intern omflyttning.
Enligt 3 kap. 2 § socialtjänstlagen skall Socialnämndens (Kommunstyrelsen)
medverkan i samhällsplanering bygga på nämndens sociala erfarenheter och särskilt
syfta till att påverka utformningen av nya och äldre bostadsområden i kommunen.
Nämnden skall också verka för att offentliga lokaler och allmänna kommunikationer
utformas så att de blir lättillgängliga för alla.
Socialnämnden skall även i övrigt ta initiativ till och bevaka att åtgärder vidtas för att
skapa en god samhällsmiljö och goda förhållanden för barn och ungdom, äldre och
andra grupper som har behov av samhällets särskilda stöd. Socialnämnden skall i sin
verksamhet främja den enskildes rätt till arbete, bostad och utbildning.
______________
Utskottet för omsorg beslutar
att när det gäller yttrande över planprogram för samråd för bostäder i Svanesund
"Västra Änghagen" påpeka vikten av att den sociala samhällsutvecklingen skall gå i
takt med fysiska samhällsutvecklingen och att Kommunstyrelsen också i vidare
planering har med de ekonomiska förutsättningarna i budget att tillgodose det
kommande behovet av resurser inom Förvaltningsområde omsorg.
______________

Orust kommun
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Exp:
Ledamot
M-L Bergener, Medborgarservice
KS/2013:134
§ 148
Kursinbjudningar november månad 2013
Kurs:
Plats:
Tid:
Avgift:
Målgrupp:

Seminarium med tillsynsåterföring och dialog
Göteborg
Onsdag 27 november 2013
-Politiker och tjänstemän

Kurs:

Temadag om försörjningsstöd och arbete för långtidsarbetslösa, unga
vuxna och nyanlända
Plats:
Uddevalla
Tid:
Onsdag 22 januari 2014
Avgift:
1 700 kronor exkl. moms
Målgrupp: Politiker och tjänstemän
______________
Ordföranden redogör för informationsdag om kommunalt mottagande av
ensamkommande barn och prognos som visar på att kommunerna i framtiden
kommer att få ta emot mera barn vilket innebär behov av utökning av platser.
Utskottet för omsorg beslutar
att anmäla Leif Apelgren till temadag om försörjningsstöd m.m. i Uddevalla 22
januari 2014.
Utskottet för omsorg lägger övrig information om kursinbjudningar till
handlingarna.
______________

Orust kommun

Utskottet för omsorg
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KS/2013:135
§ 149
Anmäls för kännedom inkomna skrivelser, beslut, statistik, cirkulär,
meddelandeblad m.m. november månad 2013
Inspektionsmeddelande
Arbetsmiljöverket 2013-09-27 - Resultatet av inspektionen på Ängsviken och
information om uppföljningsbesök 2014-01-22 för redovisning av åtgärder.
Beslut
Inspektionen för vård och omsorg 2013-1010 Dnr 8.4.2-37661/2013 - Ärende tillsyn
av HVB barn och unga vid Andromeda, oanmäld - Ärendet avslutas.
Protokoll
Förhandling 2013-06-17 med anledning av förslag på organisationsförändring på
enhetsnivå inom verksamhetsområdet vård och omsorg
Statistik
Redovisning 2013-11-01 av boendestatistik inom handikappomsorgen enligt 9 § p. 9
LSS och Korttidsvistelse 9 § p. 6 LSS perioden januari - oktober 2013.
Redovisning 2013-11-01 av boendestatistik inom äldreomsorgen perioden januari oktober 2013.
______________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna.
______________

Orust kommun

Utskottet för omsorg
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Exp:
Ledningsgruppen FO
KS/2013:1021
§ 150
Information från Folkhälsorådet - Folkhälsoplan 2014 och budget
Sverige har det övergripande nationella folkhälsopolitiska målet "at skapa
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen" (Prop.
2007/2008/08:10).
På lokal nivå har Orust kommun och Hälso- och sjukvårdsnämnden i Norra
Bohuslän tecknat ett avtal om gemensam satsning på lokalt folkhälsoarbete under
avtalsperioden 2012-2015.
Det är politiker i Orust kommun som har det övergripande ansvaret för att det lokala
folkhälsoarbetet prioriteras och efterfrågas.
Folkhälsorådet har tagit fram ett arbetsmaterial om Folkhälsoplan 2014 och budget.
______________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna.
______________

Orust kommun

Utskottet för omsorg
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen FO
Samordnaren
KS/2011:587
§ 151
Ansökan om utvecklingsmedel för att kvalitetssäkra socialtjänstens arbete
med våldsutsatta kvinnor, barn som har bevittnat våld och våldsutövare år
2014.
Våld i nära relationer är ett omfattande folkhälsoproblem och den yttersta
konsekvensen av ett samhälle som inte är jämställt. Det är en problematik som oftast
sker i det dolda och de flesta fall anmäls inte, mörkertalet är stort enligt
Brottsförebyggande rådet ca 75- 80 %.
Det är viktigt att det finns ett utvecklat stöd och skydd för de som är utsatta och att
det finns möjlighet för dem som utövar våld att gå på behandling.
Det är också viktigt att kunskapen om våld i nära relationer ökar och att fler blir
stärkta till att våga fråga så att mörkertalet minskar.
Kommunernas ansvar för frågan har också blivit större i och med den lagskärpning i
socialtjänstlagen som gjordes 2007 där socialnämnden särskilt ska beakta kvinnor och
barn som är utsatta för eller har bevittnat våld.
Orust kommun har sedan år 2005 utvecklat arbetet med våld i nära relationer då en
handlingsplan på uppdrag av Kommunfullmäktige togs fram. Under åren 2009 –
2012 har arbetet intensifierats med stöd av beviljade projektmedel i samarbete med
grannkommunen Tjörn. Arbetet har inneburit att utveckla stödet för våldsutsatta
både vuxna och barn och det har anordnats ett flertal utbildningar vilket har medfört
att kunskapsnivån har ökat betydligt. Inom projektet har det också tagits fram rutiner
inom olika verksamheter som t ex äldreomsorgen för att kunna identifiera och stödja
våldutsatta. Orust kommun har också tagit fram rutiner om man har en medarbetare
som är utsatt för våld av sin partner.
En samordnare har varit anställd för att driva och utveckla arbetet.
Från och med 2013 har även Stenungsunds kommun gått med i samarbetet och det
ansöktes och beviljades medel från Socialstyrelsen för att driva arbetet i de tre
kommunerna. Alla tre kommunerna har avtal med Dialogas kompetenscenter om
våld i nära relationer vilket gör att föreläsningar och utbildningsinsatser kan anordnas
tillsammans med de tre kommunerna. Våld i nära relationer är ett prioriterat område
inom folkhälsoarbetet och det sker ett nära samarbetet med folkhälsosamordnarna i
de tre kommunerna.

Orust kommun

Utskottet för omsorg
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Nuvarande projektperiod sträcker sig fram till mars 2014 och det finns nu möjlighet
att ansöka om medel från Socialstyrelsen för att fortsätta utveckla arbetet under
resterande del av 2014. Nyckelpersoner i de tre kommunerna har tillfrågats och ser
positivt på att ansöka om fortsatta medel för att utveckla arbetet.
Att fortsätta utveckla stödet kring våldsutsatta vuxna och barn, att öka kunskapen
om metoder och erbjuda insatser för förövarna är viktiga delar i ansökan. Det finns
också behov av att fortsätta arbetet med att implementera rutiner inom äldreomsorg
och avdelning funktionshinder, samt att stödja de ideella krafterna såsom tjejjouren
och kvinnojouren.
Orust kommun har under 2013 varit projektägare och kan med fördel
fortsättningsvis vara det. Samordnaren sammanställer ansökan som skall vara
Socialstyrelsen tillhanda senast 8 januari 2014.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att ställa sig bakom ansökan till Socialstyrelsen om medel för att ansöka om att
kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete för våldsutsatta kvinnor, barn som
bevittnat/utsatts för våld och våldsutövare.
______________

Orust kommun
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Plats och tid

Kommunhuset, Henån s-rum 3 2013-11-12 Kl. 08:30 - 12:15

Beslutande

Lisbeth Arff (M)
Johan Stein (C)
Anders Wingård (FPO) tjänstg. ers. för Anders Tenghede (V)
Lotta Husberg (S)
Bertil Olsson (S)

Övriga deltagande

Se sidan 2

Utses att justera

Lisbeth Arff

Justeringens
plats och tid

Kommunhuset, Henån, Förvaltningsområde omsorg 2013-11-13

Sekreterare

……………………………………..
Lotta Hofmann

Ordförande

……………………………………..
Lotta Husberg

Justerare

……………………………………..
Lisbeth Arff

Paragraf 135 - 151

ANSLAG /BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Utskottet för omsorg

Sammanträdesdatum

2013-11-12

Datum för anslags
uppsättande

2013-11-14

Förvaringsplats
För protokollet

Kommunhuset, Henån, Förvaltningsområde omsorg

Datum för anslags
nedtagande

…………………………………….
Lotta Hofmann

2013-12-06

1

Orust kommun

Utskottet för omsorg
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2013-11-12

Leif Apelgren (KD) ersättare ej tjänstgörande
Eva Skoglund (S) ersättare ej tjänstgörande
Anna-Karin Ödbrant, enhetschef individ- och familjeomsorgen § 135-136
Ronja Rydholm, socialsekreterare § 135
Berit Sunnerö, verksamhetschef individ- och familjeomsorgen § 135-136
Julia Lundwall, enhetschef individ- och familjeomsorgen § 135-136
Berry Svensson, arbetsledare arbetsmarknadsenheten § 137
Solveig Eldenholm, verksamhetschef vård och omsorg § 138
Anna Torstensson, verksamhetsutv./utr. § 144
Anders Asklund, förvaltningsområdeschef § 137 - 151
Lotta Hofmann, utskottssekreterare

2

Orust kommun

Utskottet för omsorg
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KS/2013:129
§ 135
Personärenden november månad 2013
Ärenden och beslut enligt särskilt protokoll med paragrafer 1244 - 1251.
______________

Orust kommun

Utskottet för omsorg
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Exp:
Ledningsgruppen FO
KS/2013:1885
§ 136
KSUO beslut 2013-10-15 § 134 - Uppdrag underlag psykiatri till regionen
Utskottet för omsorg beslutade 2013-10-15 § 134 att ge förvaltningschefen i uppdrag
att ta fram underlag med uppgift om antalet placering av unga och vuxna där
socialtjänsten står för den totala kostnaden, men en del av kostnadsansvaret bör ligga
på regionen på grund av den enskildes behov av insatser inom psykiatrin.
______________
Samtal förs om samverkansavtal gällande psykiatri, kommunens förhållningssätt,
tydliggörande av ansvar i personärenden, verksamhetens avvikelserapportering till
regionen, samordningsförbundets roll m.m.
Utskottet för omsorg beslutar
att med anledning av den information som utskottet har fått anse att uppdraget är
slutfört.
______________

Orust kommun

Utskottet för omsorg
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen FO
KS/2013:1941
§ 137
Rapport om kommunens arbete med strandstädning 2013
1994 började Orust kommun med strandstädning. Under tiden 5 april – 15 oktober
har årets städning av kommunens öar och stränder pågått.
Kommunens naturvårdslag har i sin ordinarie verksamhet utfört strandstädning
under sommarhalvåret 2013. För att utföra jobbet på bästa sätt och för att kunna ta
sig ut till öarna har en arbetsbåt varit stationerad på Stocken. Naturvårdslaget har
också röjt sly med mera runt värdefulla kulturminnen på öarna i skärgården.
Kommunen deltar i en internationell skräpundersökning där Länsstyrelsen har utsett
Barrevik som referensstrand. Strandsträckan är 100 meter och städas 4 gånger/år.
För detta uppdrag får kommunen 16 000 kronor.
Projektet "Ren Kust" syftar till att samordna och effektivisera strandstädningen längs
Bohuskusten. Arbetsmarknadsenheten har från projektet erhållit 20 000 kronor i
bidrag.
I år har fler föreningar och stiftelser engagerat sig i strandstädningen. Naturvårdslaget
har samarbetat med "Städa Sverige" som i sin tur engagerat några av kommunens
föreningar. Föreningen "Strandstädarna" och "Håll Sverige Rent" har också varit
aktiva i arbetet.
I Förvaltningsområde omsorgs skrivelse 29 oktober 2013 finns en sammanställning
över hur mycket skräp som samlats in samt kostnaderna för året.
______________
Utskottet för omsorg beslutar
att efter ha tagit del av informationen överlämna rapporten till Kommunstyrelsen.
______________

Orust kommun

Utskottet för omsorg
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Exp:
Ledningsgruppen FO
KS/2013:130
§ 138
Verksamhetsuppföljning november månad 2013
Individ- och familjeomsorgen
Arbetsmarknadsenheten
Henåns PRO har drivit Café Tittin i 14 år, men har nu sagt upp överenskommelsen
mellan kommunen och föreningen. Arbetsmarknadsenheten kommer tillfälligt driva
kaféverksamheten 2-3 dagar i veckan i avvaktan på att fortsatt planering av
verksamheten.
Ledamöter får information om eventuella lösningar för fortsatt verksamhet på
Kaprifolgården, Henån och Strandgården, Ellös.
Särskilt förordnad vårdnadshavare
Utifrån uppdrag enligt Utskottet för omsorgs beslut 2013-03-26 § 47 att ge
förvaltningsområdeschefen i uppdrag att se över möjligheterna att täcka behovet av
särskilt förordnade vårdnadshavare antingen i egen regi eller utreda om Orust
kommun kan samverka med andra kommuner i frågan bestämdes ett möte mellan
verksamhetschefen för individ- och familjeomsorgen, enhetschef för vuxengruppen
och Överförmyndarnämndens handläggare och överförmyndarnämndens jurist.
På förekommen anledning har ett par möten med handläggaren och juristen i
Överförmyndarnämnden ställts in men verksamheten arbetar på att snarast få till ett
möte, för att vidare diskutera frågan.
Vård och omsorg
Hemplaneringsteam
Biståndshandläggarna har börjat vårdplanering via webben, vilket dels handläggarna
dels omsorgstagare och anhöriga har varit mycket nöjda med. Teamet är på plats och
avvaktar på att lämpliga ärenden blir aktuella. Personalen i teamet täcker under tiden
upp på andra ställen inom verksamhetsområdet. Biståndsbesluten ska vara
specificerade, beskrivna utifrån faktiskt behov och ska gå att överklagas enligt
socialtjänstlagen.
Samtal förs bland annat om föreberedelser för ärenden som kan bli aktuella för
hemplaneringsteamet, att vårdcentralen Capio är underrättad och det finns också
möjlighet att kommunen kan ordna fram vissa hjälpmedel i hemmet för att personen
ska kunna komma hem.

Orust kommun

Utskottet för omsorg
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Trygghetsboende Sjölyckan, Henån
Förvaltningsområdeschefen och verksamhetschefen för vård och omsorg redogör
för tidigare beslut som Sociala omsorgsnämnden har fattat om personalresurser i
form av värdinneroll och anordnandet av aktiviteter. Värdinnerollen finns 2
tim/vecka och vissa aktiviteter anordnas. Samtal förs om konsekvenser utifrån
tidigare beslut, förvaltningsområdets budgetläge samt jämförelser hur ansvar och
upplägg ser ut i andra kommuner gällande trygghetsboende.
Förvaltningsområdeschefen och verksamhetschefen återkommer i ärendet efter träff
med ansvarig i Stiftelsen Orustbostäder.
Handikappomsorgen
Daglig verksamhet
Både personal och deltagare är mycket nöjda med den del av daglig verksamhet som
har flyttat in lokalerna på Åvägen 19, i Henån.
Övergripande
Medarbetarundersökning
Utskottet har tagit del av Förvaltningsområde omsorgs medarbetarundersökning
inom verksamhetsområdena. Samtal förs om huvudfrågorna i
medarbetarundersökningen för Förvaltningsområde omsorg och politikens del i
dessa frågor samt att det krävs vidare analys utifrån undersökningen. Utskottet anser
att det är en viktig fråga för kommunledningsgruppen i rollen "Kommunen som
arbetsgivare" samt att kommunen arbetar vidare med frågan hur svarsfrekvensen ska
förbättras i kommande undersökningar.
______________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna.
______________

Orust kommun

Utskottet för omsorg
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ekonomen
Ledningsgruppen FO
KS/2013:569
§ 139
Utskottet för omsorg - Utfall och prognos per oktober månad 2013
Enligt förvaltningsområdets skrivelse 5 november 2013 är utfallet per den 31/10
2013 86 % av årsbudget.
Ny prognos för helår är ett underskott på 12 754 tkr. Det är en förbättring mot
föregående prognos med 307 tkr.
Förvaltningsövergripande redovisar ett överskott på 1 264 tkr.
Beror bland annat på ej uttagna kostnader för konsulter och företagshälsovård.
Individ- och familjeomsorgens underskott för helår försämras något till 5,3 mkr.
Större delen av underskottet beror på köpta platser på institution och köpt
öppenvård. Även konsultkostnader har bidragit till underskottet.
Det ekonomiska utfallet i särskilda boende är fortsatt stabilt och underskottet för
helår förbättras nu från 800 tkr till 583 tkr.
Det prognostiserade underskottet för helår i hemtjänsten ökar något från 6,5 till 6,7
milj.
Det prognostiserade underskottet för helår ökar i hälso- och sjukvårdsenheten från
2,5 till 3,4 milj.
Höga kostnader för bemanningssköterskor.
Höga kostnader på grund av sommaravtal för hälso- och sjukvårdsorganisationen
Extra personal insatt, AVA, utan täckning i budget.
Organisatoriska oklarheter avseende tydlighet i uppdrag och organisation.
Arbetsmiljöproblem av psykosocial karaktär relaterat till både SÄBO och Hemtjänst.
Höga kostnader för hjälpmedel.
Sjukskrivningar och rehabinsatser som satts in utöver budget.
Frikostigt beviljande av fortbildning/kompetensutbildning.
Handikappomsorgen redovisar nu ett prognostiserat överskott för året med 2,1 milj.,
att jämföras med överskott på 470 tkr i föregående prognos.
Fem av sex enheter inom Handikappomsorgen redovisar överskott för året.

Orust kommun

Utskottet för omsorg
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Genomförda besparingar
Handikappomsorgen har lagt ner verksamheten för boendestöd, 2 790 tkr, budget
överförd till Hemtjänst. Vakanshållning av en tjänst vilket ger 360 tkr.
Hälso- och sjukvård vakanshåller en tjänst som sjukgymnast vilket ger 370 tkr.
Nollvikariat under september månad i särskilda boende gav 60 tkr och 73 tkr för okt
månad.
Vakant tjänst för trygghetslarm ger 400 tkr.
Planerade besparingar
Nollvikariat i vård och omsorg, undvikande av att sätta in vikarier i november
månad, 70 tkr.
Omorganisation städenhet, beräknad start 1 december, beräknas ge 100 tkr för
december.
______________
Utskottet för omsorg beslutar
att lägga informationen om utfall och prognos per oktober till handlingarna
att överlämna utfall och prognos per oktober månad till Kommunstyrelsen.
______________

Orust kommun

Utskottet för omsorg
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Exp:
Ledningsgruppen FO
KS/2013:1021
§ 140
Information om detaljbudget och uppdragsdokument 2014
Förvaltningsområde omsorg innefattar verksamheterna Vård och omsorg,
Handikappomsorg och Individ och familjeomsorg. Samtliga verksamheter utgår från
myndighetsutövning gentemot enskilda och utför de beslutade insatserna till
merparten med egen personal.
Det som utförs är i huvudsak hemtjänst och omsorgsboende samt hemsjukvård och
inom handikappomsorgen gruppboenden, daglig sysselsättning och personlig
assistans. Inom Individ och familjeomsorgen och Handikappomsorgen förekommer
köp av insatser av externa utförare.
Vård och omsorg av äldre är ett expansivt område som också kommer att kräva allt
mer av de samlade resurserna. Handikappomsorg och individ- och familjeomsorgen
är inte expansiva på samma sätt. Individ och familjeomsorgens huvuduppdrag är att
bedöma rätten till bistånd när det gäller försörjningsstöd, hjälp råd och stöd till barn,
unga och deras familjer. Individ och familjeomsorgen arbetar också med hjälp, råd
och stöd till vuxna med psykiska problem/missbruk men har även
flyktingmottagningen och arbetsmarknadsenheten i sitt ansvarsområde.
Handikappomsorgen ansvarar för biståndsbedömning och insatser för
funktionshindrade, som hjälp i hemmet, gruppboende och daglig verksamhet.
Ledamöterna tar del av ett utkast av Detaljbudget och uppdragsdokument 2014 för
Förvaltningsområde omsorg. Samtal förs om vikten av nyckeltal för 2014 i form av
kvalitetsnyckeltal som hämtas från KOLADA. Måndag 18 november kommer
kommunledningsgrupp träffas med syfte att ta fram likvärdiga dokument för
detaljbudget och uppdragsdokument i kommunen.
______________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna.
______________

Orust kommun

Utskottet för omsorg
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen FO
Samordnaren
Biståndshandläggarna
KS/2013:1911
§ 141
Handbok och vägledning för biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen,
SoL
Förvaltningsområde omsorg har, enligt förvaltningsområdets skrivelse 21 oktober
2013, upprättat förslag på Handbok och vägledning för biståndshandläggning enligt
socialtjänstlagen, som inkluderar riktlinjer för skälig levnadsnivå enligt SoL samt
bilagor med granskningsnyckel för biståndsbedömningen och förslag på guider för
hembesök och samtal.
Handboken föreslås ersätta tidigare Vägledning för biståndshandläggning enligt SoL
och i tillämplig del för LSS enligt SON-beslut 2008-03-19 § 34. Ny Vägledning för
handläggning enligt LSS kommer att behöva arbetas fram, då den befintliga upphör
enligt förslaget.
Sociala omsorgsnämnden beslutade 2006-04-25 § 69 om kostnadsfri avlösning i
hemmet för anhörigvårdare. Förslaget om vägledning för biståndshandläggningen
innehåller förslag om avlösning upp till och med tolv timmar per månad utan avgift,
vilket överensstämmer med kommunens nuvarande beslut om kostnadsfri avlösning,
men behovet föreslås bli biståndsbedömt.
Det innebär därför, att Sociala omsorgsnämndens tidigare beslut om kostnadsfri
avlösning i hemmet för anhörigvårdare föreslås upphöra och ersättas av föreslagen
vägledning för biståndshandläggning.
Flera kommuner hade under 2000-talet gjort försök med förenklad
biståndsbedömning vid ansökan om servicetjänster och dåvarande Sociala
omsorgsförvaltningen ansåg att det bistånd som var lämpligast att starta processen
med var biståndet trygghetslarm. Sociala omsorgsnämnden beslutade 2007-06-19 §
114 att anta förslag om förenklad biståndsbedömning avseende trygghetslarm.
Förenklad biståndsbedömning innebär att ingen formell utredning görs utan beslut
fattas utifrån uppgifter som finns i ansökan.
Socialstyrelsen anser att behov av insats ska vara biståndsbedömt enligt utredning,
dokumentation och beslut. I ny Handbok och vägledning för biståndshandläggning
enligt socialtjänstlagen, SoL, föreslås trygghetslarm bli biståndsbedömt utifrån behov,
norm och avgränsning. Det innebär därför att nämnden föreslås upphäva Sociala

Orust kommun

Utskottet för omsorg
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omsorgsnämndens beslut från 2007 om förenklad biståndsbedömning för
trygghetslarm.
______________
Johan Stein (C) tillstyrker förslag och föreslår att utskottet i början av 2015 får en
återrapportering i ärendet.
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att anta Handbok och Vägledning för biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen,
SoL
att upphäva Sociala omsorgsnämndens beslut 2008-03-19 § 34 om Vägledning för
biståndshandläggning enligt SoL och i tillämplig del för LSS
att upphäva Sociala omsorgsnämndens beslut 2006-04-25 § 69 om kostnadsfri
avlösning i hemmet för anhörigvårdare
att upphäva Sociala omsorgsnämndens beslut 2007-06-19 § 114 om förenklad
biståndsbedömning avseende trygghetslarm.
Utskottet för omsorg beslutar
att Förvaltningsområde omsorg ger en återrapportering till utskottet i ärendet i
början av 2015.
______________

Orust kommun

Utskottet för omsorg
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen FO
KS/2013:535
§ 142
Information om Delrapport 1 projekt Lagen om valfrihet (LOV)
Rapporten avser perioden april -september månad år 2013.
Underlaget till projektplanen utgjordes av Ensolutionens utredning, om kundval i
hemtjänsten enligt lagen om valfrihet.
Projektplanen beslutades i mars 2013 och projektgruppen har haft 6 möten fram till
september månad 2013. Styrgruppen har träffats kontinuerligt för uppföljning av
projektet.
En projektwebbplats har upprättas på OGAP, där styrgruppen och projektgruppen
är medlemmar.
I Förvaltningsområde omsorgs skrivelse 8 november 2013 finns en redogörelse bland
annat om projektavvikelser, SKL-projekt, utbildningar, organisationsanpassningar,
omvärldsbevakningar m.m.
Förvaltningsområde omsorg kommer att fortsätta arbetet med att genomföra de
organisationsförändringar inför ett eventuellt LOV-införande. Utöver detta kommer
fokus att vara att inrätta och implementera Ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)
Fortsatt omvärldsbevakningen är också nödvändig utifrån ett LOV- perspektiv.
Ett resursfördelningssystem och en budget som är anpassad till biståndsbedömda
timmar är också nödvändiga förutsättningar innan ett LOV- införande kan vara
aktuellt.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga delrapport 1 projekt - lagen om valfrihet (LOV) till handlingarna
att överlämna delrapporten till Kommunstyrelsen.
______________

Orust kommun

Utskottet för omsorg
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen FO
KS/2013:892
§ 143
Kvartal 3 2013 - Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som inte
har verkställts enligt SoL och LSS enligt rapporteringsskyldighet till
Socialstyrelsen (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 2013 SoL och LSS
Verksamhetsområde

Individ- och familjeomsorgen
Vård och Omsorg
Handikappomsorgen (LSS)

Antal beslut
ej verkställda
inom 3 mån.

0
13
3

Beslut
verkställt efter
3 mån.

0
5x)
3

x) varav 2 personer har avlidit innan beslut har verkställts.

Kvartalsrapporten har, förvaltningsområdets skrivelse 25 oktober 2013, skickats till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och kommunens revisor 7 oktober 2013.
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.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunfullmäktige

Orust kommun

Utskottet för omsorg
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Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna statistikrapport kvartal 3 2013 för ej verkställda gynnande beslut och
tidigare rapporterade beslut som inte har verkställts under kvartal 2 2013 enligt SoL
och LSS enligt rapporteringsskyldighet till Socialstyrelsen (16 kap. 6 f SoL och 28 f-g
LSS).
______________

Orust kommun

Utskottet för omsorg
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen FO
KS/2012:2863
§ 144
Information om Statsbidrag i samband med ny vårdform psykiatri
Den 1 september 2008 infördes en ny vårdform i den psykiatriska tvångsvården öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård. Vårdformen syftar till
att ge förutsättningar för öppen psykiatrisk och rättspsykiatrisk vård där vissa villkor
behöver iakttas. Vårdformen bedömdes ställa höga krav på kommunerna eftersom de
personer dom de nya reglerna gäller ofta har behov av kvalificerade boende- och
sysselsättningsinsatser. Utifrån detta gavs kommunerna möjlighet att söka statsbidrag
för att förstärka sociala insatser i samband med den nya vårdformen. Statsbidraget
kunde användas till följande områden:
• Särskilda resurspersoner
• Utveckling av arbetsmetoder
• Boendeformer
• Sysselsättning
• Stärkt kompetens
• Organisationsform och / eller struktur som främjar samverkan
• Tillskapande av mellanboendeformer
I Förvaltningsområde omsorgs skrivelse 8 november 2013 finns bland annat
redogörelse om kompetensutveckling och utveckling av arbetsmetoder för
medarbetare och av resurspersoner i organisationen för målgruppens behov av daglig
sysselsättning och boendestödsinsatser samt redogörelse om förändringsarbetet och
beviljade/kvarvarande medel från 2008 till och med 2013.
__________
Utskottet för omsorg beslutar
att efter ha tagit del av informationen om ny vårdform i psykiatri överlämna
skrivelsen till Kommunstyrelsen.
______________

Orust kommun

Utskottet för omsorg
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Exp:
Ledningsgruppen FO
KS/2013:1481
§ 145
KSUO beslut 2013-10-15 § 133 - Öppna upp Ågården 2 med utökad budget
I samband med uppdraget att öppna upp Ågården 2 för att klara nuvarande situation
med att kunna verkställa biståndsbeslut i form av särskilt boende för personer med
demenssjukdom inom rimlig tid beslutade Utskottet för omsorg 2013-10-15 § 133 att
föreslå Kommunstyrelsen att bevilja tilläggsanslag för driften 2013 med 350 tkr för
att inrätta fler underskötersketjänster motsvarande 8.03 årsarbetare samt att bevilja
utökad budget 2014 med 4 290 tkr för att kunna bedriva verksamhet på Ågården 2.
Vid tillfället för utskottets beslut såg Förvaltningsområde omsorg, enligt
förvaltningsområdets skrivelse 1 november 2013, ingen annan möjlighet än att begära
medel för både 2013 och 2014 för att ha möjlighet att starta upp Ågården 2. Det som
hänt därefter är att Staben räknat om fördelning av budgetram för 2014 så att
förvaltningsområdet ges möjlighet att anställa den personal som behövs för
öppnandet.
Under 2013 kommer vård och omsorg inte att ha möjlighet att hinna planera och
anskaffa personal för en start innan årsskiftet. Den troliga starten blir efter helgerna i
januari 2014.
______________
Utskottet för omsorg beslutar
att upphäva Utskottet för omsorgs förslag 2013-10-15 § 133 till Kommunstyrelsen
att bevilja tilläggsanslag för driften 2013 och en utökad budget för 2014.
______________

Orust kommun

Utskottet för omsorg
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen FO
KS/2013:509
§ 146
Återremiss - Uppdrag om utredning gällande AVA-turer (Allmän
visstidsanställning) enligt Kommunstyrelsens beslut 2013-09-11 § 229
Kommunstyrelsen beslutade 2013-09-11 § 229 att med målsättning att ta bort AVAturerna (Allmän visstidsanställning) uppdra till Utskottet för omsorg att, till nästa
kommunstyrelsesammanträde den 9 oktober, återkomma med utredning kring
borttagande av AVA-turerna och hur detta ska organiseras.
Utredningen omfattar månadsanställda med allmän visstidsanställning och
vikariatsanställning och begränsas till hemtjänsten, åren 2012-213.
I förvaltningsområdets skrivelse 20 september 2013 finns redogörelse om
anställningsform AVA-turer (Allmän visstidsanställning) samt behovet av AVAanställningar i hemtjänsten inom verksamhetsområdet vård och omsorg.
Skrivelsen presenterades för Utskottet för omsorg vid sammanträdet i september och
utskottet föreslog Kommunstyrelsen enligt beslut 2013-09-24 § 120 att tillföra
medel motsvarande 15 årsarbetare till Förvaltningsområde omsorg. Pengar som
redan idag används till Allmän visstidsanställning.
Kommunstyrelsens presidium beslutade innan Kommunstyrelsens sammanträde 9
oktober 2013 att återsända ärendet till Utskottet för omsorg eftersom man inte ansåg
att utskottet hade svarat på grundfrågan: Hur kommunen skall kunna undvika att
använda sig av allmän visstidsanställning.
Förvaltningsområde omsorg har, enligt förvaltningsområdets skrivelse 1 november
2013, åter gått igenom frågeställningen och kan inte se annat svar för omsorgens del
än det som avgivits i tidigare skrivelse. Förslag finns om att anse uppdraget om
utredning gällande AVA-turer (Allmän visstidsanställning) vara besvarad.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att därmed anse uppdraget om utredning gällande AVA-turer (Allmän
visstidsanställning) vara besvarad.
______________

Orust kommun

Utskottet för omsorg
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Exp:
Förvaltningsområde samhällsutveckling
KS/2013:1934
§ 147
1.1 Samråd om planprogram för bostäder i Svanesund "Västra Änghagen",
Orust kommun - Yttrande från Förvaltningsområde omsorg
Utskottet för samhällsutveckling har beslutat att översända ovanstående planprogram
för samråd enligt plan- och bygglagens 5 kap. 11 §.
Syftet med planprogrammet är att möjliggöra en fortsatt utbyggnad av bostäder i
Svanesund, i området väster om Änghagen. Målsättningen är här att skapa ett varierat
utbud av boendeformer i en attraktiv miljö som skall tillgodose dagens behov och
locka till såväl inflyttning till kommunen som möjliggöra en intern omflyttning.
Enligt 3 kap. 2 § socialtjänstlagen skall Socialnämndens (Kommunstyrelsen)
medverkan i samhällsplanering bygga på nämndens sociala erfarenheter och särskilt
syfta till att påverka utformningen av nya och äldre bostadsområden i kommunen.
Nämnden skall också verka för att offentliga lokaler och allmänna kommunikationer
utformas så att de blir lättillgängliga för alla.
Socialnämnden skall även i övrigt ta initiativ till och bevaka att åtgärder vidtas för att
skapa en god samhällsmiljö och goda förhållanden för barn och ungdom, äldre och
andra grupper som har behov av samhällets särskilda stöd. Socialnämnden skall i sin
verksamhet främja den enskildes rätt till arbete, bostad och utbildning.
______________
Utskottet för omsorg beslutar
att när det gäller yttrande över planprogram för samråd för bostäder i Svanesund
"Västra Änghagen" påpeka vikten av att den sociala samhällsutvecklingen skall gå i
takt med fysiska samhällsutvecklingen och att Kommunstyrelsen också i vidare
planering har med de ekonomiska förutsättningarna i budget att tillgodose det
kommande behovet av resurser inom Förvaltningsområde omsorg.
______________

Orust kommun
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Exp:
Ledamot
M-L Bergener, Medborgarservice
KS/2013:134
§ 148
Kursinbjudningar november månad 2013
Kurs:
Plats:
Tid:
Avgift:
Målgrupp:

Seminarium med tillsynsåterföring och dialog
Göteborg
Onsdag 27 november 2013
-Politiker och tjänstemän

Kurs:

Temadag om försörjningsstöd och arbete för långtidsarbetslösa, unga
vuxna och nyanlända
Plats:
Uddevalla
Tid:
Onsdag 22 januari 2014
Avgift:
1 700 kronor exkl. moms
Målgrupp: Politiker och tjänstemän
______________
Ordföranden redogör för informationsdag om kommunalt mottagande av
ensamkommande barn och prognos som visar på att kommunerna i framtiden
kommer att få ta emot mera barn vilket innebär behov av utökning av platser.
Utskottet för omsorg beslutar
att anmäla Leif Apelgren till temadag om försörjningsstöd m.m. i Uddevalla 22
januari 2014.
Utskottet för omsorg lägger övrig information om kursinbjudningar till
handlingarna.
______________

Orust kommun

Utskottet för omsorg
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KS/2013:135
§ 149
Anmäls för kännedom inkomna skrivelser, beslut, statistik, cirkulär,
meddelandeblad m.m. november månad 2013
Inspektionsmeddelande
Arbetsmiljöverket 2013-09-27 - Resultatet av inspektionen på Ängsviken och
information om uppföljningsbesök 2014-01-22 för redovisning av åtgärder.
Beslut
Inspektionen för vård och omsorg 2013-1010 Dnr 8.4.2-37661/2013 - Ärende tillsyn
av HVB barn och unga vid Andromeda, oanmäld - Ärendet avslutas.
Protokoll
Förhandling 2013-06-17 med anledning av förslag på organisationsförändring på
enhetsnivå inom verksamhetsområdet vård och omsorg
Statistik
Redovisning 2013-11-01 av boendestatistik inom handikappomsorgen enligt 9 § p. 9
LSS och Korttidsvistelse 9 § p. 6 LSS perioden januari - oktober 2013.
Redovisning 2013-11-01 av boendestatistik inom äldreomsorgen perioden januari oktober 2013.
______________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna.
______________

Orust kommun

Utskottet för omsorg
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Exp:
Ledningsgruppen FO
KS/2013:1021
§ 150
Information från Folkhälsorådet - Folkhälsoplan 2014 och budget
Sverige har det övergripande nationella folkhälsopolitiska målet "at skapa
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen" (Prop.
2007/2008/08:10).
På lokal nivå har Orust kommun och Hälso- och sjukvårdsnämnden i Norra
Bohuslän tecknat ett avtal om gemensam satsning på lokalt folkhälsoarbete under
avtalsperioden 2012-2015.
Det är politiker i Orust kommun som har det övergripande ansvaret för att det lokala
folkhälsoarbetet prioriteras och efterfrågas.
Folkhälsorådet har tagit fram ett arbetsmaterial om Folkhälsoplan 2014 och budget.
______________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna.
______________

Orust kommun

Utskottet för omsorg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23

2013-11-12

Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen FO
Samordnaren
KS/2011:587
§ 151
Ansökan om utvecklingsmedel för att kvalitetssäkra socialtjänstens arbete
med våldsutsatta kvinnor, barn som har bevittnat våld och våldsutövare år
2014.
Våld i nära relationer är ett omfattande folkhälsoproblem och den yttersta
konsekvensen av ett samhälle som inte är jämställt. Det är en problematik som oftast
sker i det dolda och de flesta fall anmäls inte, mörkertalet är stort enligt
Brottsförebyggande rådet ca 75- 80 %.
Det är viktigt att det finns ett utvecklat stöd och skydd för de som är utsatta och att
det finns möjlighet för dem som utövar våld att gå på behandling.
Det är också viktigt att kunskapen om våld i nära relationer ökar och att fler blir
stärkta till att våga fråga så att mörkertalet minskar.
Kommunernas ansvar för frågan har också blivit större i och med den lagskärpning i
socialtjänstlagen som gjordes 2007 där socialnämnden särskilt ska beakta kvinnor och
barn som är utsatta för eller har bevittnat våld.
Orust kommun har sedan år 2005 utvecklat arbetet med våld i nära relationer då en
handlingsplan på uppdrag av Kommunfullmäktige togs fram. Under åren 2009 –
2012 har arbetet intensifierats med stöd av beviljade projektmedel i samarbete med
grannkommunen Tjörn. Arbetet har inneburit att utveckla stödet för våldsutsatta
både vuxna och barn och det har anordnats ett flertal utbildningar vilket har medfört
att kunskapsnivån har ökat betydligt. Inom projektet har det också tagits fram rutiner
inom olika verksamheter som t ex äldreomsorgen för att kunna identifiera och stödja
våldutsatta. Orust kommun har också tagit fram rutiner om man har en medarbetare
som är utsatt för våld av sin partner.
En samordnare har varit anställd för att driva och utveckla arbetet.
Från och med 2013 har även Stenungsunds kommun gått med i samarbetet och det
ansöktes och beviljades medel från Socialstyrelsen för att driva arbetet i de tre
kommunerna. Alla tre kommunerna har avtal med Dialogas kompetenscenter om
våld i nära relationer vilket gör att föreläsningar och utbildningsinsatser kan anordnas
tillsammans med de tre kommunerna. Våld i nära relationer är ett prioriterat område
inom folkhälsoarbetet och det sker ett nära samarbetet med folkhälsosamordnarna i
de tre kommunerna.

Orust kommun

Utskottet för omsorg
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Nuvarande projektperiod sträcker sig fram till mars 2014 och det finns nu möjlighet
att ansöka om medel från Socialstyrelsen för att fortsätta utveckla arbetet under
resterande del av 2014. Nyckelpersoner i de tre kommunerna har tillfrågats och ser
positivt på att ansöka om fortsatta medel för att utveckla arbetet.
Att fortsätta utveckla stödet kring våldsutsatta vuxna och barn, att öka kunskapen
om metoder och erbjuda insatser för förövarna är viktiga delar i ansökan. Det finns
också behov av att fortsätta arbetet med att implementera rutiner inom äldreomsorg
och avdelning funktionshinder, samt att stödja de ideella krafterna såsom tjejjouren
och kvinnojouren.
Orust kommun har under 2013 varit projektägare och kan med fördel
fortsättningsvis vara det. Samordnaren sammanställer ansökan som skall vara
Socialstyrelsen tillhanda senast 8 januari 2014.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att ställa sig bakom ansökan till Socialstyrelsen om medel för att ansöka om att
kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete för våldsutsatta kvinnor, barn som
bevittnat/utsatts för våld och våldsutövare.
______________

