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Anders Wingård (FpO) ersättare, ej tjänstgörande
Eva Skoglund (S) ersättare, ej tjänstgörande
Doris Everhult, enhetschef Stöd och omsorg § 97
Gabriela Olsson, LSS-handläggare biståndsenheten § 97
Annika Westlund, verksamhetschef individ- och familjeomsorgen § 97-100
Anna-Karin Ödbrant, enhetschef familjeenheten § 97-99
Ronja Rydholm, socialsekreterare § 97
Julia Lundwall, enhetschef vuxengruppen § 97
Solveig Eldenholm, verksamhetschef vård och omsorg § 100, 102
Anna Torstensson, verksamhetsutvecklare/utredare § 100
Ann-Christine Westberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska § 100
Anders Asklund, förvaltningsområdeschef § 98-107
Lotta Hofmann, utskottssekreterare
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KS/2014:123
§ 97
Utskottet för omsorg - personärenden september 2014
Ärenden och beslut enligt särskilt protokoll med paragrafer 1148-1170.
______________
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Exp:
Ledningsgruppen FO
Enhetschef familjeenheten
Enhetschef vuxenenheten
KS/2014:1193
§ 98
Information om behovet av familjehem inom individ- och familjeomsorgens
verksamheter
I junisammanträdet fick utskottet en redogörelse av familjehemssekreteraren hur
individ- och familjeomsorgen arbetar med att rekrytera familjehem.
Utskottet för omsorg beslutade 2104-08-12 § 86 att verksamhetschefen redogör i
september, nuläget inom individ- och familjeomsorgen dels för behovet av
familjehem dels behovet av personalresurser för att kunna genomföra
familjehemsutredningar.
______________
Det finns stora behov av vårdnadshavare till ensamkommande barn och unga
samtidigt som det är fler barn på gång utöver avtalet, vilket gör att det är svårt att
täcka det utredningsbehov som finns av familjehem. Det råder brist på kontorsrum
inom individ- och familjeomsorgen och därför är det inte aktuellt med extra
personal, utifrån arbetsmiljöaspekter.
Individ- och familjeomsorgen har varit i kontakt med kommunerna i norra Bohuslän,
för att undersöka möjligheter att kunna samordna familjehemssekreterartjänsterna,
men någon samordning kan inte ske på grund av kommunernas egna behov av
familjehemssekreterare.
Det är Socialstyrelsens kriterier som bestämmer hur familjehemsutredningar ska gå
till. Det finns behov av mer personal då utredningsarbetet är tidskrävande dels med
intervjuer som ska göras dels tolkningarna som måste göras efteråt. Verksamheten
arbetar med att finna mer långsiktiga lösningar för familjehemsutredningar.
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna.
______________
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Exp:
Ledningsgruppen FO
Enhetschef familjeenheten
Enhetschef vuxenenheten
KS/2014:1194
§ 99
Riktlinjer för ekonomiskt bistånd till resekostnader för familjer till
ensamkommande barn och ungdomar, som har beviljats permanent
uppehållstillstånd i Sverige
Utskottet för omsorg beslutade 2014-08-12 § 87 att diskutera med
Förvaltningsområdet i september om hur Orust kommun ska förhålla sig i frågan om
praxis och vilka riktlinjer som ska gälla för ekonomiskt bistånd till resekostnader för
familjer, avseende ensamkommande barn och ungdomar, som har fått permanent
uppehållstillstånd i Sverige.
Ledamöterna tar del av en dom från Kammarrätten i Göteborg 2014-05-07 som visar
på att kommunen har ansvaret att göra en prövning och bedöma biståndet utifrån
barnets behov. Förutsättningen, att få hit föräldrar är att barnen ska leva med dem.
Kommunen kan i första hand söka fondmedel via Röda Korset och i andra hand är
det kommunens ansvar att bevilja resekostnaden för anhöriga efter prövning och
bedömning av barnets behov.
Det är viktigt att utreda åtgärden samt att det finns en tydlighet med syftet att bevilja
ekonomiskt bistånd till resekostnader för anhöriga till ensamkommande barn och
ungdomar.
______________
Utskottet för omsorg beslutar
att uppdra åt förvaltningsområdeschefen att ta fram ett förslag om riktlinjer för
ekonomiskt bistånd till resekostnader för familjer, avseende ensamkommande barn
och ungdomar, som har fått permanent uppehållstillstånd i Sverige
att förslaget presenteras vid sammanträdet 2 december 2014.
______________
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Exp:
Ledningsgruppen FO
MAS
KS/2014:7
§ 100
Verksamhetsuppföljning september 2014
Stöd och omsorg
Skrivelse ställd till Assistansbolag
Information om Orust kommuns beslut till Assistansbolag gällande ombud och
utställande av fullmakt enligt 9 § förvaltningslagen.
Nytt boende LSS
Verksamhetschefen för stöd och omsorg kommer att ta fram ett förslag med begäran
om nytt LSS-boende.
Behov av boendeplatser
Det kommer att finnas behov av minst två platser i LSS-boende framöver.
Vård och omsorg
Behov av boendeplatser
Redogörelse för boendesituationen i kommunens särskilda boenden. Det är ett stort
behov av demensplatser och för tillfället är det fullt på kommunens korttidsboende
samt att det finns betalningsansvar för utskrivningsklara. Förvaltningsområdeschefen
relaterar till information från gruppledarmöte att det finns intressenter som vill bygga
på tomten vid Kaprifolgården.
Hemplaneringsteamet
Hemplaneringsteamet har varit vilande under sommaren och uppehållet gäller
ytterligare en tid. Verksamheten kommer att arbeta med att vidarutveckla tankar om
att implementera hemplaneringsteam in i hemtjänsten.
Vårdplanering
Mobil vårdplanering har inte fungerat. Regionen har skickat ut en förfrågan till ITenheterna i kommunerna för att få svar på hur kommunerna arbetar med teknik för
vårdplanering. Det är på gång ett effektivare arbetssätt med samlad kommunikation
vid distansmöten via video ”Lync” som skulle kunna vara lösningen på mobil
vårdplanering. Det går åt mycket tid för ”manuell” vårdplanering till bilkörning och
övrig planering för de berörda.
Trygghetslarm
Enstaka larm är kvar att installera. Det har varit några avvikelser samt även
bemötandefrågor som har uppstått. Avvikelserna skickas till Care Tech. Samtal förs
om ekonomisk vinning, personalresurser och tid.
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Legitimation
Verksamheten arbetar med att införa legitimation för personalen i hemtjänst. Samtal
förs om falsk trygghet, kort för timvikarier, sitskort för sjuksköterskor samt att
verksamheten arbetar med att införa någon liknande form, som styrker personalens
identitet på kommunens särskilda boenden.
Matdistribution
Redogörelse om hur förändringen av matleveranserna har fungerat som genomfördes
1 juli samt fortsatt utveckling av leverans av mat och enklare matlagning i hemmet.
Samtal förs om fortsatt översyn av matdistribution, leveranser från Tjörn avseende
specialkost, variation av nöjdhetsfaktorn, helhetsgrepp för hela leveranskedjan m.m.
Vidare kommer verksamheten se på förenklad matlagning i hemmet som ett
komplement, utformningen av biståndsbesluten, kylhållning. En viktig fråga ställs,
som gäller vilket ansvar kommunen har för mathållning för personer som bor i
ordinärt boende.
Kommunstyrelsens beslut om inrättande av tjänster
Kommunstyrelsen har beslutat att utöka grundbemanningen inom hemtjänsten i
form av undersköterskor med 15 årsarbetare till en kostnad av 5 850 tkr. Utskottet
får en redogörelse hur förvaltningsområdet kommer att gå tillväga i praktiken med att
inrätta dessa tjänster. En enkät har gått ut till personalen för att verksamheten ska
kunna se om man kan erbjuda personalen heltid i den mån som önskas utifrån de
förutsättningar som finns för att täcka vårdbehovet. Vård och omsorg har också en
dialog med Kommunal.
Återinvigning innegård
Personalen har öppnat upp innegården på Strandgården i Ellös. Fredag 29 augusti
var det återinvigning av innegården på Strandgården, Ellös. Det visar sig ha blivit en
mötesplats för hela boendet.
Övergripande
Förvaltningsområde omsorgs lokalbehov
Förvaltningsområdeschefen har stängt ”Piren” beroendegruppens arbetsplats utifrån
personalens arbetsmiljö i form av ensamarbete vid myndighetsutövning och
lokalproblem. Fyra handläggare saknar kontor. I nuläget fattas det sju kontorsrum.
Arbetsmarknadsenhetens servicelag, naturvårdlag och föreningslag vistas också i
dåliga lokaler. Utskottet får en redogörelse för det förslag som
förvaltningsområdeschefen har tagit fram för att lösa lokalproblemen. Förslaget har
lämnats vidare till samhällsutveckling som ser över det. Under tiden pågår också en
övergripande lokalöversyn i kommunhuset.
Kvalitetsledningssystemet
Information om Förvaltingsområde omsorgs kvalitetsledningssystem i nuläget.
Kommunstyrelsen antog i april styrdokumentet för kvalitetasledningssystemet, som
visar på de olika ansvarsområdena som nämnd, förvaltningsområden och chefer har.
Information om riktlinjer hur verksamheterna ska arbeta med
kvalitetsledningssystemet. Utskottet får även information om det systematiska
kvalitetsarbetet som pågår, som omfattar utredningar av synpunkter och klagomål,
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avvikelsehantering, egenkontroll och riskanalys. Läkemedelsavvikelser fungerar bra
och det pågår ständigt ett arbete med att genomföra förbättringar i
verksamhetsområdena.
Arbetsmiljöfrågor i förvaltningsområdet
Personalenheten håller på att arbeta med medarbetarenkäten och de synpunkter som
har kommit in. Inom förvaltningsområdet har sjuktalen sjunkit en del. Samtal förs
om rekryteringsförfarandet och vikten av att få rätt personal till olika yrkesroller.
______________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna.
______________
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Exp:
Ledningsgruppen FO
Enhetschef daglig verksamhet
KS/2014:1287
§ 101
Återkoppling till Utskottet för omsorg om Västtrafikresor inom Daglig
verksamhet
Kommunstyrelsens utskott för omsorg har efterfrågat information om
transportkostnader och antal transporter, som äger rum med Västtrafik mellan
gruppbostäder/eget boende och daglig verksamhet.
För personer med insatsen daglig verksamhet enligt lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS, har kommunen ett ansvar att göra insatsen tillgänglig.
Transporter är dock inte en del av insatsen daglig verksamhet, men transporterna
mellan gruppbostad eller ordinärt boende och daglig verksamhet utförs av Stöd och
Omsorg.
Inom Stöd och Omsorg finns i nuläget två halvtidsanställda chaufförer för dessa
uppdrag. Kommunstyrelsen beslutade 2014-06-26 § 196 om utökning med 0.25 åa
chaufför. Trots utökningen av tjänst som chaufför kommer behovet av transporter
med Västtrafik att finnas kvar.
Underlag
Förvaltningsområde omsorgs skrivelse 25 augusti 2014 med bilaga.
______________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna.
______________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen FO
MAS
Enhetschef vård och omsorg
KS/2014:698
§ 102
Remissvar från Orust kommun. Handbok för förskrivning av personliga
hjälpmedel i Västra Götaland
Det politiska samrådet mellan VästKom och Västra Götalandsregionen gav den 15
februari 2013 ”Ledningsrådet för hjälpmedel” i uppdrag at revidera, uppdatera och
modernisera handboken för förskrivning av personliga hjälpmedel med innehållande
riktlinjer och produktanvisningar. Målet är att regelverket ska vara tydligt och
lättillgängligt och att invånarna i Västra Götaland får jämlik och säker tillgång till
hjälpmedel. Revideringen ska ha sin utgångspunkt i förändringar i lagstiftning och
föreskrifter. Erfarenhet från nuvarande regelverk har beaktats.
Handboken ska stödja förskrivare av personliga hjälpmedel, beslutsfattare och andra
ansvariga. Patientetens delaktighet i förskrivningsprocessen sak tydliggöras.
Handbokens riktlinjer och produktanvisningar har genomgripande anpassats till
International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). Handboken
har beretts inom gemensamma samverkansorganisationer.
Handboken översänds nu för synpunktsinhämtande/remisshantering i berörda
nämnder/styrelser i kommunerna och inom regionen. Sista svarsdag för remissvaret
är 1 oktober.
Beslutsunderlag
Västkoms remissversion - Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel
Sammanställning av föreslagna förändringar i produktanvisningarna m.m.
Förvaltningsområde omsorgs skrivelse 1 september 2014.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att som sitt remissvar till VästKom översända synpunkterna enligt
Förvaltningsområde omsorgs skrivelse daterad 1 september 2014.
Kommunstyrelsen justerar paragrafen omedelbart.
______________
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Exp:
Ledningsgruppen FO
KS/2014:462
§ 103
Information om delårsrapport 1/1 - 31/8 2014
Utskottet får information delårsrapporten och prognos, som visar på ytterligare
avvikelser i Förvaltningsområde omsorgs verksamhetsområden jämfört med tidigare
prognos. Antalet placeringar inom individ- och familjeomsorgen har ökat drastiskt
under sommaren och även anmälningar om barn som far illa. Detta medför brist på
personalresurser med den ökade arbetsbelastningen som det innebär. Detta måste tas
med i beräkning inför budgetarbetet 2015. Underskottet för hemtjänsten och hälsooch sjukvårdorganisationen har också ökat jämför med tidigare prognos.
Samtal förs om besparingsåtgärder i form av verksamheter som inte är lagbundna
och vilka konsekvenser det medför om dessa verksamheter tas bort samt eventuella
åtgärder som kan komma ifråga framöver med anledningen av underskottet.
______________
Utskottet beslutar
att när delårsrapporten är klar skickar utskottssekreteraren rapporten till
ledamöterna.
_____________
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Exp:
Ledningsgruppen FO
Ekonomen
KS/2012:1772
§ 104
KSUO beslut 2012-10-16 § - Uppdrag till förvaltningsområdet att ta fram en
kortare version av presentation av redovisning Kostnad Per Brukare
Kostnad per Brukare (KPB) är en metod för att beräkna kostnader per insats och
brukare inom kommunal vård och omsorg. Förvaltningsområde omsorg
(Verksamheten för omsorg) genomförde projektet Kostnad per Brukare inom
områdena vård och omsorg och handikappomsorgen 2012. Kommunstyrelsen fick
2012-06-13 en redovisning av projektet Kostnad Per Brukare.
Utskottet för omsorg beslutade 2012-10-16 att förvaltningsområdet får i uppdrag att
ta fram en kortare version av presentaitonen för vidare information till
verksamhetsområdena inom vård och omsorg och handikappomsorgen.
Det har inte varit möjligt att få fram en kortare version på grund av att
projektledaren i Ensolution AB har slutat, som skulle ha färdigställt versionen. Det
finns tankar i framtiden, att skriva in en enklare version på kommunens hemsida
avseende redovisningar för Kostnad Per Brukare inom socialtjänsten för att nå ut till
förvaltningsområdets områden.
Förvaltningsområdeschefen föreslår utskottet att avsluta uppdraget enligt beslut
2012.
Beslutsunderlag
Förvaltningsområde omsorgs skrivelse 28 augusti 2014.
______________
Utskottet för omsorg beslutar
att avsluta uppdraget som gavs till förvaltningsområdet enligt beslut 2012-10-16 §
110.
______________
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KS/2014:11
§ 105
Information om kursinbjudan september 2014
Kurs:

Narkotikan – en miljökatastrof – Program kommer inom kort.

Plats:

Burgårdens konerenscenter

Tid:

12 november 2014

Avgift:

-

Målgrupp: Politiker och tjänstemän.
______________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna.
______________
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KS/2014:12
§ 106
Skrivelser, beslut, protokoll, cirkulär, statistik m.m. anmäls för kännedom
september månad
Skrivelser
Nyhetsbrev från Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm 2014-08-19 Seminarier.
______________
Utskottet för omsorg lägger skrivelsen till handlingarna.
_____________

Orust kommun

Utskottet för omsorg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15

2014-09-09

Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen FO
Enhetschefer IFO
KS/2014:1031
§ 107
Godkännande av Orust kommuns medlemskap i Tolkförmedling Väst
Tolkförmedling Väst bildades med syfte att bedriva språktolkförmedling i gemensam
offentlig regi för att stärka alla människors rätt till vård och service på lika villkor.
Detta ska Tolkförmedling Väst uppnå genom att höja kvaliteten, rättssäkerheten, öka
tillgängligheten till tolkar och säkerställa ett professionellt bemötande.
Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013.
Medlemmar i Tolkförmedling Väst är Västra Götalands läns landsting samt
kommunerna Borås, Göteborg, Mariestad, Trollhättan och Uddevalla.
Flera kommuner har uttryckt önskemål om att bli medlemmar i Tolkförmedling Väst
och två kommuner har kommit in med en formell ansökan. Direktionen för
Tolkförmedling Väst ställer sig positiv till att ta in flera medlemmar och har lämnat
frågan vidare till samrådet för kommunalförbundet. Samtliga förbundsmedlemmar
ställer sig positiva till att bevilja medlemskap för fler kommuner.
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionen består av
sex ordinarie ledamöter från respektive medlem, alla med varsin ersättare.
Under direktionen leds verksamheten av en förbundschef.
Tjänstemannaorganisationen består i övrigt av ett kansli som leds av förbundschef
samt tolkförmedlingskontor med paltschefer och tolkförmedlare i Borås, Göteborg,
Mariestad, Trollhättan och Uddevalla. Tolkarna är uppdragstagare och registreras i ett
gemensamt register som är tillgängligt för alla tolkförmedlare inom Tolkförmedling
Väst.
I Tolkförmedling Västs skrivelse 19 juni 2014 finns beskrivning på hur dels
kommunerna ansöker dels hur antagningsförfarandet går till.
Varje medlem har vid kommunalförbundets bildande tillskjutit 1
kr/kommuninvånare som andelskapital. Andelskapitalet är beräknat på
medlemmarnas invånarantal per den 31 mars 2011 och uppgår till totalt 2,3 mkr.
Vid inträde ska varje kommun tillskjuta 1 kr/kommuninvånare per den 31 december
2013 som andelskapital. För att täcka kostnader för utredning av medlemskap och
utökade arvodeskostnader ska varje ny medlem betala 25 tkr i administrativ avgift.
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Efter att kommunernas ansökningar samt anpassning i kommunalförbundets
förbundsordning till fler medlemmar har behandlats och godtagits i respektive
ursprunglig medlems fullmäktige, blir de ansökande kommunerna medlemmar i
Tolkförmedling Väst per den 1 januari 2015.
Beslutsunderlag
Förvaltningsområde omsorgs skrivelse 2 september 2014.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Orust kommuns medlemskap i Tolkförmedling Väst
att fördelningen av kostnaderna för medlemskapet ska göras i budgetarbetet 2016
Kommunfullmäktige justerar paragrafen omedelbart.
______________

