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Annika Westlund, verksamhetschef för individ- och familjeomsorgen
§ 65, 67,69-70
Anders Asklund, förvaltningsområdeschef § 65-73
Anna-Carin Säll, utskottssekreterare
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KS/2015:35
§ 65
Utskottet för omsorg - personärenden augusti 2015 - Sekretess
Ärenden och beslut enligt särskilt protokoll med paragrafer 1162-1187
____________
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Exp:
Ledningsgruppen
KS/2015:36
§ 66
Utskottet för omsorg - Verksamhetsuppföljning augusti 2015
Övergripande information
Återkoppling gällande sommarens situation i de olika verksamheterna inom
Förvaltningsområde omsorg
Eftersom sommarperioden inte är över ännu så finns inte allt inrapporterat från
verksamheterna i dagsläget. Det som kommit till kännedom är att rekrytringen och
arbetssituationen har fungerat bra för undersköterskorna. För sjuksköterskorna har
det varit svårare att lösa rekryteringen vilket har inneburit beordring av befintlig
personal under ett par veckors tid. Det har fungerat förhållandevis bra med
kortidsboende - man har kunnat ta emot alla förutom en färdigbehandlad person.
Frågan gällande sommarens arbetssituation kommer att tas upp i den fackliga
samverkansgruppen nästa vecka.
Intraprenad inom verksamhetsområde vård och omsorg
Inom verksamhetsområde vård och omsorg har man börjat diskutera och visa
intresse för att pröva Intraprenad i någon av verksamheterna. Detta är en fråga som
kommunchefen får i uppdrag att utreda om det är intressant för Orust kommun. De
verksamheterna som skulle vara intresserade av att pröva Intraprenad är en avdelning
på respektive Fyrklövern och Ängsviken. Syftet med att pröva denna verksamhet är
att på sikt kunna kostnadseffektivisera och att personlens delaktighet ökar i
verksamheten. Förvaltningsområdeschefen föreslår politikerna att göra ett besök i
Tubberöd på Tjörn där man arbetar med Intraprenad.
Familjecentral
Förvaltningsområdeschefen efterfrågar intresset hos politikerna om ett Familjens hus
– där tanken är att kunna samordna flera olika verksamheter inom en och samma
huskropp. Politikerna ställer sig positiva till detta och ger klartecken till
förvaltningsområdeschefen att arbeta vidare med frågan som tas med till
arbetsutskottet den 12 augusti.
Lokaler
Det har kommit till Förvaltnings kännedom att det finns någon eller några lokaler
som används utav annan verksamhet än den kommunala, man vill nu göra en
översyn av vilka lokaler det gäller och att kommunen ska ta ut avtalsenlig hyra.
Personalförändring
Förvaltningsområdeschefen informerar om att han kommer att avsluta sin anställning
under oktober månad i Orust kommun.

Orust kommun

Utskottet för omsorg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

5

2015-08-11

Personalbrist
Det är akut brist på personal inom flera olika verksamheter, främst inom
Förvaltningsområde lärande och omsorg. För att komma till rätt med nuvarande
situation behöver det tas fram en långsiktig strategi för att komma till rätt med
personalsituationen, det gäller en översyn av främst arbetsuppgifter och lönesättning.
____________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna
____________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen
KS/2015:622
§ 67
Kvartal 2 2015 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 skall lämna en statistikrapport med avidentifierade uppgifter till
Kommunfullmäktige. Se bilaga.
Rapportering kvartal 2 2015 SoL och LSS
Verksamhetsområde

Individ- och familjeomsorgen
Vård och omsorg
Stöd och omsorg (LSS)

Antal beslut
ej verkställda
inom 3 mån.

2
5
0

Beslut
verkställt efter
3 mån.

4
1
0

Kvartalsrapporten har skickats till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och
kommunens revisor 31 juli 2015.
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.
Verksamhetschefen för Individ- och familjeenheten informerar att man har kunnat
verkställa flera beslut gällande kontaktfamiljer på grund av att en personal varit
timanställd för att arbeta med att söka kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Det är
två beslut som inte verkställts på grund av bostadsbrist, den allmänna bostadskön är
lång och sökande från omsorgen prioriteras inte utan måste ansluta sig till den.
Förvaltningsområdeschefen informerar om att man behöver kunna lösa tillfälliga
boende för dessa personer men också lösa bostäder för äldreomsorgen och
korttidsboende med flera. Orust kommun har skrivit på ett hyresavtal för Eklunden
(består av drygt 30 lägenheter) som man tror kan vara en lösning på sikt.

Orust kommun

Utskottet för omsorg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

7

2015-08-11

Utskottet för omsorg önskar en översikt gällande framtidsplaneringen när det gäller
lokaler för de olika verksamheterna inom Förvaltningsområde omsorg innan
Förvaltningsområdeschefen slutar sin anställning.
Beslutsunderlag
Förvaltningsområde omsorgs tjänsteskrivelse 26 juni 2015
____________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna statistikrapport kvartal 2 2015 för ej verkställda gynnande beslut och
tidigare rapporterade beslut som inte har verkställts under kvartal 1 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:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen
KS/2015:1 306
§ 68
Intern kontroll 2015 - Förvaltningsområde omsorg
Enligt kommunallagen 6 kap. 7 § ” Nämnderna skall var och en inom sitt område se
till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har
bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De skall också se till att
den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt
tillfredsställande sätt.
I dokumentet ”Ekonomistyrningsprinciper för Orust kommun” som beslutades av
kommunfullmäktige 2013-12-12 § 197 anges i kapitel 12 följande gällande intern
kontroll:
Den interna kontrollen är en viktig del av kommunens styrsystem. I begreppet intern
kontroll innefattas hela organisationen och alla de rutiner och olika samverkande
aktiviteter som bland annat syftar till att:
•
Öka effektiviteten inom alla nivåer i organisationen
•
Säkerställa att lagar, riktlinjer med mera efterlevs
•
Trygga tillgångar och förhindra att kommunen drabbas av extra
kostnader på grund av oavsiktliga eller avsiktliga fel
•
Säkerställa en riktig eller fullständig ekonomisk redovisning
•
Säkerställa att resurser disponeras i enlighet med kommunfullmäktiges
intentioner
De områden som avser Förvaltningsområde omsorgs interna kontrollplan för år
2015 är:
•
Andel gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader enligt
socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS)
•
Antal dagar med betalningsansvar (enligt betalningsansvarslagen)
•
Vite till Inspektionen för Vård och omsorg (IVO)
•
Lokalbehovsanalys
•
Personalförsörjningsplan
Lokalbehovsanalys utifrån lagar och författningskrav, verksamhetsutveckling och
befolkningsprognos. Enligt den interna kontrollplanen redovisas
lokalbehovsanalysen i november månad.
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Beslutsunderlag
Förvaltningsområde omsorgs tjänsteskrivelse 30 juli 2015
____________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redogörelsen avseende Förvaltningsområdet omsorg 2015 Intern
kontrollplan.
____________
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Exp:
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen
KS/2015:311
§ 69
Förlängning av samverkansavtal avseende ungdomsmottagning
Avtalet har trätt i kraft under innevarande år och justerar de båda huvudmännens
ansvar för verksamheten. Samverkan mellan de båda huvudmännen fungerar enligt
avtal och inga behov av justeringar av gällande avtal bedöms nödvändigt.
Beslutsunderlag
Förvaltningsområde omsorgs tjänsteskrivelse 17 juli 2015
____________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att Kommunstyrelsen godtar förlängning av samverkansavtal mellan Hälso- och
sjukvårdsnämnden och Orust kommun om ytterligare ett år, till och med 2016,
avseende Ungdomsmottagningen i Orust kommun
____________
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Exp:
Inspektionen för vård och omsorg
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen
Enhetschef ensamkommande
KS/2015:438
§ 70
Yttrande till IVO ärende 8.4.2–5038/2015-9
IVO (Inspektionen för vård och omsorg) har gjort oanmäld tillsyn på kommunens
boende för ensamkommande. Vid inspektionen uttryckte en av ungdomarna
önskemål om halalslaktat kött men uppges ha nekats detta tidigare. IVO har i beslut
7076/2014 gjort bedömningen att det är en inskränkning i den enskildes möjlighet att
utöva sin religion att inte servera halalslaktat kött. IVO har ställt krav på följande
åtgärd:
•

Kommunstyrelsen ska säkerställa att HBV Andromeda tillhandahåller
halalslaktat kött till de placerade barn och ungdomar som behöver det.

Verksamheten har vidtagit åtgärder utifrån Ivos krav. Rutinen för inskrivning av
nyanlända barn har reviderats. I samband med första samtalet tillfrågas barnet om det
har önskemål om halalslaktat kött. Verksamheten har också köpt in halalslaktatkött
för barn som önskar detta. Med dessa vidtagna åtgärder anses kravet uppfyllt.
Bilaga

Rutiner för nyanlända barn – Andromeda och Cassiopeja

Beslutsunderlag
Förvaltningsområde omsorgs tjänsteskrivelse 22 juni 2015
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att så som sitt eget yttrande översända denna tjänsteskrivelse till Inspektionen för
vård och omsorg
_____________
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Exp:
Ledningsgruppen
KS/2015:372
§ 71
Föreningsbidrag (verksamhetsbidrag) 2015 - BRIS, FMN, BOJ med flera
Information gällande brev som inkommit till Utskottet för omsorgs ordförande som
gäller Brottsofferjouren i Kungälv, Stenungsund, Tjörn, Orust.
Samtal förs kring den mailkorrespondens som har pågått mellan Orust kommun och
Brottsofferjouren.
____________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna
____________
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KS/2015:37
§ 72
Förvaltningsområde omsorg - Kursinbjudningar augusti 2015
Rädda Barnen
Konferens – Barnfattigdom – Susanna Alakoski
Plats: Väldskulturmuséet Södra vägen 54, Göteborg
Datum 26 november 2015
Tid: klockan 10.00–16.00
Kostnadsfritt
Anmälan: senast 1 november, se mer information i inbjudan
Region Halland
Nationell konferens om kultur som välfärdsresurs för äldre
Plats: Halmstad teater
Datum: fredagen den 9 oktober 2015
Tid: klockan 9.00–15.45
Kostnad: 600 kr exkl moms
Anmälan: senast den 17 september, se mer information i inbjudan
Fyrbodal – Fyrbodals kommunalförbund
Konferens om socialt och ekonomiskt utsatta EU medborgare som försörjer sig i
gatumiljö i Fyrbodal/Sverige
Plats: Högskolan Väst, Trollhättan
Datum: 22 september
Tid: 9.15–15.00
Kostnad: 200 kronor inkl lunch
Anmälan: senast den 4 september, se mer information i inbjudan
Utskottssekreteraren anmäler:
Maria Sörkvist och Eva Skoglund till Rädda barnen och Fyrbodal
Mats Överfjord till Fyrbodal
____________
Utskott för omsorg lägger informationen till handlingarna
____________
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KS/2015:38
§ 73
Utskottet för omsorg augusti 2015 - Skrivelser, beslut, protokoll, cirkulär,
statistik m.m. anmäls för kännedom
Beslut
Arbetsmiljöverket 2015-06-11 beteckning 2015/003532 – Föreläggande efter
framställning om ingripande enligt 6 kap 6a § arbetsmiljölagen. Beslut:
Arbetsmiljöverket förelägger Orust kommun vid vite av 50 000 kronor att senast den
30 september 2015 ha vidtagit följande åtgärder vid ovanstående arbetsställe. Se 7
kap 7 § arbetsmiljölagen.
Inspektionen för vård och omsorg 2015-06-17 Dnr 8.5-6829/2015 – Tillsyn av
överenskommelser och individuella planer enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL,
avseende personer med missbruk och beroende i Hallands län och Västra Götalands
län. Beslut: Ärendet avslutas
Länsstyrelsen i Jönköpings län 2015-06-18 – Ersättning för att stärka och utveckla
verksamhet med flyktingguider och familjekontakter enligt § 37 a förordning
2010:1122. Beslut: avslag
Förhandlingsprotokoll
Förhandling 2015-06-11 enligt MBL § 11 - Samordnare vid Biståndsenheten
Förhandling 2015-06-03 enligt MBL § 11 – Tillsättning av en tillsvidaretjänst som
enhetschef för daglig verksamhet
Förhandling 2015-04-29 enligt MBL § 11 – Tillsättning av en tillsvidaretjänst som
verksamhetschef för vård och omsorg
Cirkulär
Sveriges kommuner och landsting 2015-06-16 – Preliminär utjämning av LSSkostnader 2016
____________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna
____________

