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Anita Carlén, ersättare Morl. PRO
Birthe Hellman, ersättare SPF
Johan Stein, vice ordförande i Utskottet för omsorg
Anders Asklund, förvaltningsområdeschef omsorg § 18
Mona Berg, verksamhetschef handikappomsorgen § 19
Eva Johansson, arbetsmarknadsansvarig i arbetsmarknadsenheten § 20-22
Berry Svensson, arbetsledare arbetsmarknadsenheten § 20-22
Hanna Klingsander, enhetschef daglig verksamhet, handikappomsorgen § 23-24
Lotta Hofmann, sekreterare
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Exp:
Förvaltningsområdeschefen FO
KHR § 18
Gemensam information med Kommunala pensionärsrådet Förvaltningsområde omsorgs Budget 2014 - Förutsättningar att få budget i
balans 2014.
I budget 2014 som Kommunstyrelsen tidigare har tagit beslut på innebär det
Förvaltningsområde omsorgs del besparingar på 9,7 miljoner inom
verksamhetsområdena.
I Kommunfullmäktiges beslut 2013-11-14 § 186 om antagande av Budget 2014 med
plan 2015 och 2016 samt fastställande av skattesats 2014 finns tillägg att tillföra medel
till Förvaltningsområde omsorg:
• Familjebehandlarna
1 300
• Dagverksamheten
600
• Habiliteringsersättning
250
• Öppna förskolan
400
Med anledning av förändringar i budget 2014 måste hela detaljbudgeten omarbetas,
vilket gör att det inte kommer att vara någon klar budget för 2014 förrän efter
årsskiftet.
Råden får en redogörelse om att det för omsorgs del innebär nerdragningar i
verksamhetsområdena med cirka 7 miljoner. Det är svårt att beräkna, men
helårseffekten för 2014 kan bli cirka 5 miljoner.
Upphandling pågår av matdistribution, som är en dyr verksamhet, där det åtgår stora
personalresurser,, städenheten uppgör och går över till ordinarie hemtjänst, alla
insatser ska vara biståndsbedömda m.m.
Samtal förs om ökningen av biståndsbedömda timmar inom hemtjänsten och
påverkan av förvaltningsområdets budget, då inga ytterligare medel har tillförts
förvaltningsområdet för ökningen. Samtal förs även om behov av
resursfördelningssystem i kommunens budget, en ½ - dags inbjudan till
Kommunstyrelsen för att informera om hur utvecklingen inom vård och omsorg,
handikappomsorgen och individ- och familjeomsorgen ser ut och hur
besparingsåtgärderna påverkar förvaltningsområdet, kostnader för sommargäster,
RUT-avdrag, mest sjuka äldre som kräver mycket resurser m.m.
Råden tackar för informationen.
______________
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KHR § 19
Gemensam information med Kommunala pensionärsrådet om Handbok och
vägledning för biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen, SoL
Förvaltningsområde omsorg har 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.
De båda råden tar del av dokumentet och verksamhetschefen för
handikappomsorgen går tillsammans med råden igenom och förtydligar olika avsnitt i
handboken och vägledningen, hur handläggarna arbetar, vilka lagkrav som gäller och
skillnaden att tillförsäkra skälig levnadsnivå enligt socialtjänstlagen och goda
levnadsvillkor enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) samt
hur kommunicering sker till den person som får beviljat/avslag på bistånd.
Socialstyrelsen är tydliga med att alla insatser ska vara biståndsbedömda. Detta
innebär en rättsäkerhet för den enskilde då besluten går att överklaga.
Verksamhetschefen förtydligar vad handbok och vägledning för biståndshandläggning
enligt SoL gäller för behov av trygghetslarm, behov av hemtjänstinsatser till öarna,
matdistribution, kriterier för att få ett boende, växelvård, avlösning i hemmet m.m.
Kommunstyrelsen tar beslut 27 november.
Handboken och vägledningen gäller generellt, men det är sedan alltid en individuell
bedömningen utifrån den enskildes behov när biståndsbeslut fattas.
Råden tackar för informationen.
______________
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KHR § 20
Gemensam information med Kommunala handikapprådet om 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 övrigt redogör ansvarig för arbetsmarknadsenhetens uppdrag. Enligt arbetsledaren
avslutades strandstädningen i oktober månad. I år har det varit gynnsamt tack vare
övervägande ostliga vindar, som medför mindre skräp än vad västliga vindar orsakar.
Det är västra Orust som strandstädas. Innehållet består mest av olika platsmaterial,
som är ett stort problem dels för miljön dels för djurlivet. Västkuststiftelsen har
ansvar för naturreservaten och sköter marken där.
Under vintern arbetar naturvårdslaget i arbetsmarknadsenheten i kommunens skogar
m.m.
De båda råden tackar arbetsmarknadsenheten för informationen.
______________

Orust kommun
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Kommunala handikapprådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2013-11-25

KHR § 21
Gemensam information med Kommunala handikapprådet om Café Tittin på
Kaprifolgården i Henån
Henåns PRO har drivit Café Tittin i 14 år, men har nu sagt upp överenskommelsen
mellan kommunen och föreningen.
Servicelaget i Arbetsmarknadsenheten har många uppdrag, men kommer tillfälligt
driva kaféverksamheten 2-3 dagar i veckan, måndag, onsdag och fredag kl. 10.00 14.00 i avvaktan på fortsatt planering av verksamheten. Café Tittin stänger 18
december inför julhelgerna.
Syftet är att behålla den kundkrets som har varit tidigare. Det som nu är under
diskussion är prissättningen för att hålla sig den konkurrenslag som gäller.
Enligt lag har kommunen rätt att bedriva verksamhet utifrån kommunens
arbetsmarknadsåtgärder där målet är att arbetslösa ska ha möjlighet att komma ut på
arbetsmarknaden.
De båda råden tackar arbetsmarknadsenheten för informationen
______________
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Exp:
Förvaltningsområdeschefen FO
Arbetsmarknadsansvarig AME
KHR § 22
Gemensam information med Kommunala handikapprådet - Övriga frågor
Legitimerad personal i Orust kommun
Pensionärsrådet tar upp frågan om legitimerad personal inom hemtjänsten i
Förvaltningsområde omsorg och samtal förs om ID-kort.
Lotta Husberg och Johan Stein tar med sig frågan till förvaltningsområdeschefen och
att återkopplar därefter till de båda råden vi möte 2014.
Fixartjänst
I samband med informationen från arbetsmarknadsenheten om strandstädning och
verksamheten Café Tittin kom frågan upp om fixartjänst och om det finns någon
uppföljning hur det har fungerat med uppdraget.
Punkten tas upp på dagordningen vid nästa pensionärs- och handikappråds möte i
februari 2014, där arbetsmarknadsansvarig kommer att presentera en sammanställning på
utförda uppdrag gällande fixartjänst.
______________
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KHR § 23
Information om daglig verksamhets hundverksamhet "Tassen" i
handikappomsorgen
Enhetschefen redogör för en del i verksamheten daglig verksamhet,
handikappomsorgen, som gäller Hundverksamheten "Tassen". Verksamheten
startade upp hösten 2011 i Mycklebystugan.
Från och 2013 har verksamheten fått hyra egen lokal i Vasseröd. Det är inget
hunddagis utan att deltagarna tränar på att ha hund. Uppgifterna är att träna lydnad,
sök och spårträning, under kontrollerade former. Målet är att träna agility. Det är en
mycket uppskattad verksamhet för deltagarna och många vill vara med.
Enhetschefen visar ett bildspel från olika tillfällen när deltagarna tar hand om
hundarna i form av hundvård, som att klippa klor, bada hundarna och vara ute och
rasta hundarna.
Rådet tackar för informationen.
______________
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KHR § 24
Information om nya lokaler "Åvägen 19", Henån för daglig verksamhet i
handikappomsorgen samt övrig daglig verksamhet på Eklunden
Delar av daglig verksamhet i handikappomsorgen har flyttat in i nya lokaler på
Åvägen 19 i Henån från Svanesund. Det rör sig om 2 grupper, en sygrupp och en
pappersgrupp, som hanterar frimärksamling, olika serviceuppdrag m.m. Tanken är att
denna verksamhet ska växa och utvecklas, eventuellt vara delaktig i Café Tittins
verksamhet. Både deltagare och personalen är mycket positiva med de nya lokalerna
samt så är det en mycket engagerad personal.
Två grupper är kvar på Eklunden. En grupp har fått större lokaler och tanken är att
utöka sinnesrum m.m. Lokalerna är riktade till personer som inte ingår i
servicegrupp. I daglig verksamhet finns det innegrupp och utegrupp. Målet för
innegrupp är inte att komma ut i arbetsmarknaden.
En grupp är lite mer inriktad mot de äldre deltagarna. Det har tidigare saknats. Inom
LSS är det ingen som slutar utan verksamheten måste anpassas efter ålder.
Enhetschefen redogör för tankar att utöka sinnesrum, området rytmik m.m. och att
anställa personer med nya idéer och kunskap till exempel inom IT-området,
för att anpassa verksamheten till framtiden, där nya målgrupper som kommer har
andra behov.
Det finns också personer som har behov av annat än daglig verksamhet. Det är
viktigt att starta upp samarbete med daglig sysselsättning och arbetsmarknadsenheten
för att tillgodose det behovet.
Samtal förs om behovet av praktikplatser och att någon från kommunen kan sköta
gemensamma kontakter med företagarna för att få helhetsgrepp. Det finns ett
nätverk för Tjörn och Orust, där nätverket kan bistånd med idéer samt göra
studiebesök i andra kommuner för att skaffa samarbetsvägar. Samtal förs även om
personalresurser för handledning m.m.
Enhetschefen klargör att Ågården 19 finns inom omsorgs verksamhetsområde.
Vasseröd är osäkert gällande finansieringen om att fortsatt hyra lokalen från privat
aktör. Vetskapen finns om att olika anpassningar måste göra utifrån funktionshinder
och arbetsmiljön för personalen, toaletter m.m.
Rådet tackar enhetschefen för informationen.
______________
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KHR § 25
Övriga frågor
Kommunala handikapprådets upplägg
I maj lyftes frågan om nuvarande sammanträdesgång med gemensam information
med Kommunala pensionärsrådet och därefter egen tid för rådets frågor.
Rådet beslutade att ärendet skulle tas upp till hösten om förändringar i upplägget.
Rådet samtalar om formen i nuläget, önskemål och rollen som remissinstans. Rådet
upplever att de tidigare var mer delaktiga i besluten som nämnden tog och de hade
även möjlighet att lämna synpunkter på förslag innan beslut togs.
Frågan om handikapplan lyfts som togs 2010 i form av övergripande riktlinjer och
program och uppföljning av den, när det ska ske i tid.
Samtal förs om pensionärsrådets och handikapprådets olika intressen och rådets
möjlighet att påverka vid tillgänglighetsfrågor. Dessa frågor berör till största del
företagarföreningarna och vägföreningarna.
Johan Stein anser att ha kvar nuvarande form av upplägg under 2014, det vill säga en
gemensam informationsdel och egen tid för specifika frågor som enbart rör
handikapprådet. Vid ny mandatperiod 2015 bör frågan diskuteras under vems ansvar
Kommunala handikapprådet och pensionärsrådet ska vara..
Rådet lyfter frågan om översyn av handikapplanen samt även arvodesdelen gällande
kompensation för förlorad arbetstid, som bör diskuteras inom politiken. Rådet
jämför Orust med Tjörn i frågan. För att få feedback av föreningarna för att påverka
och lämna synpunkter vid översynen av handikapplanen samtalar rådet hur
annonsering ska gå till för att nå ut till berörda målgrupper.
Rådet anser att nuvarande form för handikapprådet är bra men att vissa förändringar
i innehållet bör förändras med syftet att kunna vara remissinstans samt att Lotta
Husberg och Johan Stein tar med sig frågan om översyn av handikapplanen till
politiken.
______________

