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Eva Skoglund (S) ersättare ej tjänstgörande
Ulla Kedbäck (MP) ersättare ej tjänstgörande
Mats Överfjord (M) ersättare ej tjänstgörande
Lisbeth Tilly, förvaltningsområdeschef § 46-55
Jan Eriksson, kommunchef § 47
Annika Westlund, verksamhetschef för Individ- och familjeomsorgen
(IFO) § 46-47, 49, 51-53
Julia Lundwall, enhetschef vuxenenheten IFO § 52-53
Ingvar Olsson, ekonom § 48
Doris Everhult, enhetschef § 50
Annelie Karlsson, tf verksamhetschef vård och omsorg § 47
Ann-Christine Lööf, konsult stöd och omsorg § 47
Anna-Carin Säll, nämnd- och utskottssekreterare
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KS/2016:4
§ 46
Förvaltningsområde omsorg - Personärende 2016 Utskottet för omsorg
Ärenden och beslut enligt särskilt protokoll med paragrafer 1111-1128
_____________
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Exp:
Ledningsgruppen
KS/2016:5
§ 47
Förvaltningsområde omsorg - Verksamhetsuppföljning 2016 Utskottet för
omsorg
Övergripande
Ny förvaltningsområdeschef
Presentation av ny förvaltningsområdeschef, Lisbeth Tilly. Hon har börjat arbeta
någon dag i veckan inom Förvaltningsområde omsorg och kommer succesivt att öka
på sin tjänstgöringsgrad och kommer att arbeta heltid från och med juni månad.
Rekrytering
Arbetet med att rekrytera två verksamhetschefer har påbörjats.
Konsult Ann-Christin Lööf är tf verksamhetschef för stöd och omsorg under
sommaren.
Intraprenad
Intraprenad – ett erbjudande som kommer att gå ut till alla verksamheter. Den
verksamhet/förvaltning som är intresserad anmäler det till ledningsgruppen.
LSS-boende
Stiftelsen Orustbostäder har visat sitt intresse att bygga om en fastighet till sex
lägenheter för LSS-boende i Svanesund till Orust kommuns verksamheter. Det visar
sig att det finns en centrumplan för Svanesund, det kommer att göras en
trafikutredning, hela centrum ska planläggas med utbyggnad av bostäder och service.
Fastigheten som Orustbostäder vill bygga om anses inte som lämplig för bostäder.
Det arbetas vidare med frågan. Frågan gällande behovet av en övergripande
lokalförsörjningsplan lyfts.
Matlådor till brukare
Kommunchefen kommer att träffa ansvarig på Hemköp för att diskutera leveranser
av matlådor. Verksamhetschefen har fått klart med budservice som kan leverera mat
till brukare från och med 1 oktober, de kan leverera det antal dagar Orust kommun
har behov av. Diskussion förs kring matavgiften, förvaltningsområdeschefen
stämmer av med Tjörn hur de hanterar frågan.
Verksamhetschefen ställer en fråga om utskottet för omsorg och pensionärsrådet vill
komma på studiebesök till Måltidsbolaget 30 maj.
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Nya Kaprifol/familjecentral
Hyresavtal hanteras av Samhällsutveckling.
Kommunchefen kommer i nästa vecka ha ett möte för att föra diskussionen vidare
gällande familjecentral.
Vård och omsorg
Kostnader hemtjänstområde
Återrapportering av verksamhetschef gällande kostnader hemtjänstområde
Svanesund – personalkostnaderna är den största orsaken till underskottet för
hemtjänstområdet, det kommer att analyseras vidare.
Stöd och omsorg
LSS-ärende
Konsult Ann-Christin Lööf informerade om det avtalsförslag som lämnats till
bemanningsföretaget Tesia för översyn. Svar väntas inom kort från
bemanningsföretaget.
Individ- och familjeomsorgen
Personalens arbetsmiljö
Påfrestningarna är fortfarande stora för personalen inom verksamhetsområdet. Inom
familjeenheten saknas det personal, vilket bland annat får till följd att beslut ej blir
verkställda i tid. Trots att mottagandet av ensamkommande barn har minskat är det
fortfarande 34 barn som inte har någon handläggare.
På vuxenenheten är det sjukskrivningar som påverkar situationen i stort och gör att
det är en högre belastning på den personal som är i arbete.
Lokaler
Diskussioner förs kring Rutgerssons hus. Regionen och kommunen samverkar
gällande verksamhet som ska bedrivas där. Enligt kostnadsförslaget på
ombyggnationen är det betydligt högre än tidigare kalkyl och kommer inte att
rymmas inom IFO:s budgetram.
Kontorslokaler IFO
Beslut har inkommit från Arbetsmiljöverket KS/2015:468 – att de godtar Orust
kommuns svar och avslutar ärendet gällande arbetsmiljöåtgärder IFO:s
kontorslokaler.
Utskottet för omsorg beslutar
att frågan gällande LSS-boende följs upp till nästa utskottsmöte
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att frågan gällande kostnader i hemtjänstområde Svanesund följs upp till nästa
utskottsmöte
____________
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Exp:
Ledningsgruppen
Ekonom
KS/2016:8
§ 48
Förvaltningsområde omsorg - Budget 2016
Ekonomen presenterar prognosrapport april 2016
För Förvaltningsområde omsorg ökar underskotten enligt prognos och beräknas vara
13,7 mkr i slutet av 2016.
Övergripande överskott 0,5 mkr
IFO underskott 5,3 mkr
Särskilda boende underskott 1,6 mkr
Hemtjänst underskott 3,9 mkr
Hälso- och sjukvård överskott 0,1 mkr
Stöd och omsorg underskott 3,5 mkr
Kostnaden för sjuklön dag 2-14 för omsorgen har ökat från 1,3 mkr 2013 till 2,0 mkr
2016.
Kostnaden för ob arbetstillägg dec månad 2015 belastar januari 2016.
12,8 miljoner kronor i extra flyktingbidrag för 2016 kommer att tilldelas Orust
kommun, fördelning till de olika förvaltningarna är inte klara.
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna.
_____________
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Exp:
Kommunstyrelsen
ledningsgruppen
KS/2016:681
§ 49
Begäran om inrättande av två nya föreståndartjänster samt konvertering av
gruppledare till föreståndare inom verksamheten för boende
ensamkommande barn
Under 2015 tog Orust kommun emot 71 ensamkommande barn. Merparten av dessa
placerades inom kommunens HVB-verksamhet för ensamkommande barn. För att
täcka behovet expanderade kommunens HVB-verksamhet från ett till fyra boende
under året.
Migrationsverket har sedan tidigare meddelat att Orust under 2016 kan komma att
anvisas 95 ensamkommande barn. Från 1 april 2016 gäller en ny anvisningsmodell
som anger att Orust kommun ska ta emot 2,3 promille av de ensamkommande barn
som kommer till Sverige. Både Migrationsverket och Länsstyrelsen har aviserat att
förväntningarna är att situationen under 2016 kommer att likna den som var under
2015, dvs att det kommer en stor mängd flyktingar och ensamkommande barn under
sommaren och hösten.
För närvarande består kommunens HVB-verksamhet för ensamkommande barn av
fyra enheter. Avsikten är att avveckla ett boende, bland annat på grund av lokalbrist.
Behovet är att tillsätta föreståndare till tre boenden. På ett av kommunens boenden
finns det en gruppledare som kan konverteras till föreståndare, varför behovet är två
nya tjänster.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 12 april 2016
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att inrätta två föreståndare med tjänstgöringsgrad heltid för kommunens HVBverksamhet för ensamkommande barn till en kostnad av ca 1 150 tkr på helårsbasis
samt
att konvertera tjänsten gruppledare till föreståndare
Tjänsterna är självfinansierade genom bidrag från Migrationsverket.
Beslutsexpediering:
Verksamhetschef Ifo
Enhetschef Ensamkommande
____________

Orust kommun

Utskottet för omsorg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

9

2016-05-10

Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen
KS/2016:680
§ 50
Inrättande av tjänst motsvarande 2,25 årsarbetare stödassistent på
Kaprifolvägens gruppbostad
Kaprifolvägens gruppbostad i Svanesund, togs i bruk september 2013. Verksamheten
riktar sig till LSS-lagens målgrupp enligt 1 § p. 1 lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS. I gruppbostaden finns 6 lägenheter.
Vid uppstart av gruppbostaden flyttade 5 unga vuxna personer in. Alla med
omfattande fysiska och intellektuella funktionsnedsättningar. Bedömning av
personalstat vid planeringen av gruppbostaden var att 12,5 årsarbetare skulle täcka
behovet av stöd och service dygnet runt.
Oktober 2014 hyrdes även den 6:e lägenheten ut. Brukaren som flyttade in hade SFB
beslut om dubbelassistans all vaken tid, samt sovande jour nattetid. Detta beslut
upphörde samtidigt som beslut om bostad med särskild service verkställdes.
I gruppbostaden ska finnas en fast kollektiv bemanning som ska täcka alla de behov
den enskilde har i form av omvårdnad, fritidsverksamhet samt kulturella aktiviteter.
Verksamhet enligt LSS, skall enligt 5 § främja jämlikhet i levnadsvillkor och full
delaktighet i samhällslivet. Målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som
andra.
I 6 § LSS framgår att, för verksamhet enligt denna lag skall det finnas den personal
som behövs för att ge ett gott stöd, god service och omvårdnad.
Utökningen av personalstat 2,25 årsarbetare på Kaprifolvägens gruppbostad under
2016 beräknas kosta 1 012 500 kronor. Kostnaden kan finansieras inom tilldelad
budgetram 2016.
Diskussion förs gällande hel- kontra deltidstjänster.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 15 april 2016
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Utskottets förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att inrätta tjänst motsvarande 2,25 årsarbetare i form av stödassistent med placering
för närvarande på Kaprifolvägens gruppbostad enligt lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade LSS, till en kostnad av 1 012 500 kronor på helårsbasis.
Kostnaden finansieras utifrån ramtilldelning 2016.
____________

Orust kommun

Utskottet för omsorg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11

2016-05-10

Exp:
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Ledningsgrupp
KS/2016:13
§ 51
Kvartal 1 2016 Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som inte
verkställts enligt SoL o LSS enligt rapporteringsskyldighet till Inspektionen
för vård och omsorg(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 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.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 28 april 2016
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna statistikrapport kvartal 1 2016 för ej verkställda gynnande beslut och
tidigare rapporterade beslut som inte har verkställts under kvartal 4 2015 enligt SoL
och LSS enligt rapporteringsskyldighet till Inspektionen för vård och omsorg IVO(16
kap. 6 f § SoL och 28 f-g LSS).
_______________
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Exp:
Enhetschef IFO
Ledningsgrupp
KS/2016:22
§ 52
Föreningsbidrag till Kvinnojouren i Stenungsund 2016 - Uppföljning av KSUO
beslut 2011-08-10 § 186
Social omsorgsnämnden i Orust kommun har sedan 2004 lämnat bidrag årligen till
kvinnojourerna i Uddevalla och Stenungsund. Under 2008-2010 har föreningarna
beviljats 10 000 kronor var. Kommunstyrelsen beslutade 2011-08-10 § 186 att bevilja
bidrag till respektive kvinnojour i Stenungsund och Uddevalla med maximalt 35 000
kronor per år under förutsättning att det i ansökan ska finnas med dels en
verksamhetsberättelse från föregående år dels en verksamhetsplan samt förslag på
hur de vill medverka till kunskapsöverföring i de kommunala verksamheterna samt
att kostnaden för bidrag till kvinnojourer arbetas in i Kommunstyrelsens budget.
För ansökan av bidrag gällande 2016 har verksamhetsplan och budget för 2016,
verksamhetsberättelse för 2015 och förslag på kunskapsöverföring inkommit från
kvinnojouren Stenungsund.
Stenungsunds kvinnojour föreslår att som kunskapsöverföring om våld i nära
relationer och om jourens verksamhet och arbetssätt, kan de ge information till
tjänstemän, politiker och ta emot studiebesök. De sitter med i samverkansgruppen Våld i nära relation i Orust kommun, där de informerar om verksamheten och
utbyter erfarenheter och tankar om arbetet med våld i nära relationer. De har också
när samarbete med samordnaren våld i nära relationer.
Under 2015 fick tre kvinnor från Orust kommun hjälp med boende i sammanlagt
190 dygn hos kvinnojouren. Kontakten mellan kvinnojouren och Orust kommun
fungerar tillfredsställande och kunskapsöverföring kommer att ske efter
överenskommelse.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 29 april 2016
Utskottet för omsorg beslutar
att kvinnojouren i Stenungsund kommer att tilldelas 25 000 kronor var i bidrag för
verksamhetsår 2016
______________
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Exp:
Enhetschef IFO
Ledningsgrupp
KS/2016:22
§ 53
Föreningsbidrag till Kvinnojouren i Uddevalla 2016 - Uppföljning av KSUO
beslut 2011-08-10 § 186
Social omsorgsnämnden i Orust kommun har sedan 2004 lämnat bidrag årligen till
kvinnojourerna i Uddevalla och Stenungsund. Under 2008-2010 har föreningarna
beviljats 10 000 kronor var. Kommunstyrelsen beslutade 2011-08-10 § 186 att bevilja
bidrag till respektive kvinnojour i Stenungsund och Uddevalla med maximalt 35 000
kronor per år under förutsättning att det i ansökan ska finnas med dels en
verksamhetsberättelse från föregående år dels en verksamhetsplan samt förslag på
hur de vill medverka till kunskapsöverföring i de kommunala verksamheterna samt
att kostnaden för bidrag till kvinnojourer arbetas in i Kommunstyrelsens budget.
För ansökan av bidrag gällande 2016 har verksamhetsplan med budget för 2016,
verksamhetsberättelse för 2015 och förslag på kunskapsöverföring inkommit från
kvinnojouren Uddevalla.
Om verksamhetsbidrag erhålles innebär det att de kvinnor som söker boende på
jouren betalar en dygnskostnad på 225 kr/dygn och vuxen samt 25 kr/dygn och
barn. Uddevallas kvinnojour föreslår att ge information som kunskapsöverföring
som gäller våld i nära relationer och om det arbete som Kaprifol utför om någon av
de kommunala verksamheterna i Orust kommun inbjuder till detta. Kaprifol har
under 2013 varit synad av IVO som beslutar att verksamheten utför socialtjänst,
vilket innebär att de lyder under socialtjänstlagen.
Besluts underlag
Tjänsteskrivelse 29 april 2016
Under 2015 fick totalt 13 kvinnor och 12 barn hjälp med boende hos kvinnojouren.
Kontakten mellan kvinnojouren och Orust kommun fungerar tillfredsställande och
kunskapsöverföring kommer att ske efter överenskommelse.
Utskottet för omsorg beslutar
att kvinnojouren i Uddevalla kommer att tilldelas 25 000 kronor för verksamhetsåret
2016
_____________
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Exp:
Utskottet för omsorg
KS/2016:6
§ 54
Förvaltningsområde omsorg - Kursinbjudningar 2016 Utskottet för omsorg
Länsstyrelsen VG, Trollhättans stad, MUCF
Våld i ungas vardag – hur förebygger vi det?
Plats: Trollhättan
Datum: 31 maj 2016
Tid: 8.30–16.00
Kostnadsfritt men bindande anmälan, utebliven avanmälan debiteras med 500
kronor
Länsstyrelsen VG, Lilla Edets kommun
Konferens om förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck
Plats: Folkets hus, Göteborgsvägen 61, Lilla Edet
Datum: 14 juni 2016
Tid: 9.30–16.00
Kostnadsfritt men bindande anmälan, utebliven avanmälan debiteras med 500
kronor
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna
____________
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KS/2016:7
§ 55
Förvaltningsområde omsorg - Anmäls för kännedom: Skrivelser, beslut,
protokoll, cirkulär 2016 Utskottet för omsorg
Beslut
KS/2016:19
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)2016-04-06 Dnr 8.5–9259/2016-2
Ärendet: Tillsyn av Värmlandsgården AB:s verksamhet för ensamkommande barn i
Torsby kommun
Beslut: IVO ställer krav och vidtagna åtgärder ska ha inkommit 14 april
KS/2016:19
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)2016-04-25 Dnr 8.5–9259/2016-13
Ärendet: Återrapportering från Värmlandsgården AB av vidtagna åtgärder
Beslut: IVO bedömer att verksamheten har vidtagit relevanta åtgärder
Förhandlingsprotokoll
Förhandling 2016-03-15 enligt MBL § 11 – Omplacering av medicinska skäl, från
nattjänst på Ringserödvägens gruppbostad till nattjänst på Strandgårdens
äldreboende
Förhandling 2016-03-29 enligt MBL § 11 – Förslag till feriepraktikplatser för
ungdomar sommaren 2016
Förhandling 2016-03-30 enligt MBL § 11 – Tillsvidareanställning av personal som går
på AVA anställningar
Förhandling 2016-04-07 enligt MBL § 11 – Anställning av en minderårig som
fullgjort sin skolplikt och som fyller 16 år under pågående kalenderår
Cirkulär
Cirkulär 16:16 - Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år 2016
Information
Bohusläns museum 2016-04-13 – Gåvohandling
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2016-04-04, Dnr 2015-165
Samverkanskonferens flyktingsituationen – nationell lägesbild
Akademikerförbundet SSR 2016-04-07 - Kompetens och kvalitet i den sociala barnoch ungdomsvården
Västra Götalands regionen, pressmeddelande april 2016 – Det goda livet för sjuka
äldre i VG är reviderad och beslutad att användas av både region och kommun
2016-2018
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Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna
____________

