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Leif Apelgren (m) ersättare ej tjänstgörande
Eva Skoglund (s) ersättare ej tjänstgörande
Camilla Göthberg, LSS-handläggare & samordnare i biståndsenheten § 50
Ronja Rydholm socialsekreterare § 50
Anna-Karin Ödbrant, enhetschef familjeenheten, individ- och
familjeomsorgen § 50-51, 61-62
Siv Vadelius, enhetschef hemsjukvården § 55-56
Christina Magnusson, sjuksköterska § 55
Eva Andersson, sjuksköterska § 55
Ann-Christine Westberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska § 57
Anette Johansson, vik. enhetschef Ågården § 58
Ingvar Olsson, ekonom § 64
Anders Asklund, förvaltningsområdeschef § 55-70
Lotta Hofmann, sekreterare
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KS/2014:123
§ 50
Personärenden maj 2014
Ärenden och beslut enligt särskilt protokoll med paragrafer 1088 – 1101.
______________
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Exp:
Förvaltningsområdeschefen
Enhetschefen för familjeenheten IFO
Christina Maliqi, föreståndaren Andromeda
KS/2014:713
§ 51
Uppdrag - Information om Andromedas boende i Henån "Villan"
Under beslutsgången i punkten personärenden på utskottets sammanträde, diskuterar
utskottet utredningar gällande Andromedas boende i Henån ”Villan”.
Utskottet för omsorg beslutar
att ge förvaltningsområdeschefen i uppdrag åt de ansvariga cheferna för Andromedas
boende i Henån ”Villan att komma och informera om verksamheten i september
2014.
______________
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Exp:
Förvaltningsområde samhällsutveckling
KS/2012:305
§ 52
1.1. – Yttrande från Utskottet för omsorg om fördjupad översiktsplan för
Slussen
Förvaltningsområde samhällsutveckling har översänt ovanstående planförslag för
samråd enligt plan- och bygglagen 3 kap. 9 §.
Den fördjupade översiktsplanen redovisar föreslagna områden för utbyggnad av
bostäder, verksamheter, småbåtshamn, parkeringar och gång- och cykelstråk.
Det övergripande syftet med den fördjupade översiktsplanen är att skapa
förutsättningar för en hållbar utveckling av Slussen, i samband med att kommunalt
vatten och avlopp byggs ut till Slussen.
Socialtjänsten har i lag skyldighet att delta i samhällsplanering, 3 kap. § 1 och 2 (SoL).
Enligt 3 kap. 1 § hör det till socialnämndernas uppgift att göra sig väl förtrogen med
levnadsförhållandena i kommunen, medverka i samhällsplaneringen och i samarbete
med andra samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda främja goda
miljöer i kommunen.
Enligt 3 kap. 2 § ska socialnämndens (Kommunstyrelsen) medverkan i
samhällsplaneringen bygga på nämndens sociala erfarenheter och särskilt syfta till att
påverka utformningen av nya och äldre bostadsområden i kommunen. Nämnden ska
också verka för att offentliga lokaler och allmänna kommunikationer utformas så att
de blir lättillgängliga för alla.
Socialnämnden ska 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 ska i sin
verksamhet främja den enskildes rätt till arbete, bostad och utbildning.
Området är attraktivt och prisbilden på fastigheterna kommer troligen att bli därefter
vilket självklart kommer att påverka vilka som har möjlighet att bosätta sig där. Ett
antagande är att de boende kommer att bestå av 55+ med utflugna barn och minskad
aktivitet på arbetsmarknaden.
Följden kan bli ett segregerat boende för människor med god ekonomi som efter
några år kommer att ha behov av och krav på kommunens service, bland annat i
form av äldreomsorg.
På Orust är särskilda boenden inom vård och omsorg och gruppbostäder för
personer med funktionshinder koncentrerat till tätorterna Henån, Svanesund och
Ellös. Vare sig Henån, Ellös eller Svanesund är särskilt stora samhällen vilket innebär
att institutionerna blir väldigt dominerande. Ett annat bekymmer för socialtjänsten på
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Orust är att socialtjänsten är i avsaknad av billiga boende för ungdomar och personer
med problem att få egna hyreskontrakt.
Enligt Förvaltningsområde omsorgs skrivelse 16 april 2014 vore det önskvärt om
man vid planering av nya områden, även de med karaktären av villabebyggelse tänkte
in en blandad byggnation där det även bereds plats för flerfamiljhus, mindre
gruppbostäder samt att det ska finnas ungdomsbostäder och pensionärslägenheter
för uthyrning. Allt för att tillgodose ett faktiskt behov och för att motverka
segregation. Denna utveckling skulle gynna Orust hela året om. Det vore också
önskvärt att socialtjänsten tillfrågas i ett tidigare skede.
______________
Utskottet för omsorg beslutar
att när det gäller vidare planering av fördjupad översiktsplan för Slussen, Orust
kommun påpeka vikten av att den sociala samhällsutvecklingen ska gå i takt med den
fysiska samhällsutvecklingen och att det ska skapas ekonomiska förutsättningar för
att tillgodoses det kommande behovet av resurser inom Förvaltningsområde omsorg.
______________
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Exp:
Förvaltningsområde samhällsutveckling
KS/2012:2102
§ 53
1.1. Förvaltningsområde omsorgs yttrande över samråd gällande
vindbruksplan - tillägg till Översiktsplan 2009
Utskottet för samhällsutveckling har, enligt Förvaltningsområde omsorgs skrivelse 15
april 2014, översänt ovanstående planförslag för samråd enligt plan- och bygglagens
3 kap. 9 §.
Syftet med vindbruksplanen är att utgöra beslutsunderlag vid prövning av
vindkrafsetableringar inom kommunen. Vindbruksplanens riktlinjer ersätter de
riktlinjer gällande vindkraft som finns redovisade i Översiktsplan 2009.
Planförslag om vindbruksplanen inriktar sig på att redovisa möjliga områden för
vindkraftanläggning, tre eller fler stora verk på Orust.
______________
Utskottet för omsorg beslutar
att inget ha att erinra mot planförslag vindbruksplan – tillägg till Översiktsplan 2009.
______________

Orust kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Utskottet för omsorg

8

2014-05-13

Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen FO
KS/2014:610
§ 54
Kvartal 1 2014 - Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som inte
har verkställts enligt SoL och LSS enligt rapporteringsskyldighet till
Inspektionen för vård och omsorg IVO (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 1 2014 SoL och LSS
Verksamhetsområde
Antal beslut
ej
verkställda
inom 3 mån.
Individ- och
0
familjeomsorgen
Vård och Omsorg
5
x)
Handikappomsorgen
0
(LSS)
x) en person har avlidit.

Beslut
verkställt
efter
3 mån.
0
4
0

Kvartalsrapporten har, enligt förvaltningsområdets skrivelse 15 april 2014, skickats
till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och kommunens revisor 15 april 2014.
Jämförelse kvartal 4 2013
Rapportering kvartal 4 2013 SoL och LSS
Verksamhetsområde
Antal beslut
ej verkställda
inom 3 mån.
Individ- och
familjeomsorgen
Vård och Omsorg
Handikappomsorgen
(LSS)

Beslut
verkställt
efter
3 mån.

0

0

13

8

0

0
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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 Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna statistikrapport kvartal 1 2014 för ej verkställda gynnande beslut och
tidigare rapporterade beslut som inte har verkställts under kvartal 4 2013 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:
Ledningsgruppen FO
MAS
KS/2014:521
§ 55
Information om hemsjukvårdens hälso- och sjukvårdsinsatser i Orust
kommun
Enhetschefen tillsammans med sjuksköterskor redogör för
organisationsförändringen och utvecklingsarbete som har skett i kommunens
hemsjukvård. Enhetschefen med sjuksköterskorna i organisationen har själva gjort en
egen genomlysning för att komma fram till organisationsförändringen.
Utskottet får en redogörelse om samarbete med Capio utifrån avtal och tillgång av
läkare för läkemedelsgenomgångar och läkarbesök, den kommunala hemsjukvårdens
uppdrag och organisation, områdesindelning, samlingsplatser, beskrivning av
ansvarsområden och arbetsuppgifter samt särskilda uppdrag för sjuksköterskor inom
hemsjukvården, teamarbetet med olika professioner, semesterplaneringen inför
sommaren 2014, utbildningar av hygienombud, vikarier och sjuksköterskor med
specialkompetens inom intresseområden, förskrivningsrätt för sjuksköterskor,
läkemedelshanteringen, fokus moral och etik, behörigheter, dokumentation och
tillsyn i verksamhetssystemet procapita, registrering i olika kvalitetsregister,
munhälsovård och grönt kort, anställningar i form av timvikarier och AVAanställningar, utbildning av sjuksköterskestudenter m.m.
Utskottet för omsorg tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
______________
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Exp:
Ledningsgruppen FO
KS/2014:521
§ 56
Information om anpassad miljö till personer med demens på särskilda
boenden utifrån nationella riktlinjer
Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010
är de första nationella riktlinjerna inom området. Riktlinjerna lyfter fram
evidensbaserade och utvärderade behandlingar och metoder inom vård och omsorg
för personer med demenssjukdom och för stöd till deras anhöriga.
Syftet med Socialstyrelsens nationella riktlinjer är att de ska vara ett stöd för
beslutsfattare i kommuner, landsting och regioner så att dessa kan styra hälso- och
sjukvården och socialtjänsten genom öppna och systematiska prioriteringar. En del
av riktlinjerna riktar sig främst till beslutsfattare och verksamhetsledningar och är ett
stöd för styrning och ledning på alla nivåer inom hälso- och sjukvården och
socialtjänsten. Andra delar riktar sig främst till enhetschefer, medicinskt ansvariga
sjuksköterskor och övrig vård- och omsorgspersonal.
Utskottet får en redogörelse hur den fysiska miljön är anpassad för personer med
demenssjukdom som bor i kommunens särskilda boenden. Förvaltningsområdet
måste arbeta med den psykosociala miljön, personcentrerad omvårdnad samt
kvalitetsregister. Med personcentrerad omvårdnad menas att personen är i fokus och
inte sjukdomen demens. Delar som ingår i den personcentrerade omvårdnaden är
kompetens och kunskap om personen (genomförandeplaner), utbildning för
personalen i omvårdnad, validering, livsberättelser som också omfattar anhöriga,
kunna förstå det psykiska beteendet, livsmönster m.m. Utskottet får tips att gå in på
demenscentrum på nätet för att skaffa sig mer kunskap om sjukdomen demens.
Utskottet för omsorg tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
______________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen FO
KS/2014:617
§ 57
KS beslut 2012-06-13 § 179 - Upphävande av lokal handlingsplan för vård i
livets slut i Orust kommun
Kommunstyrelsen beslutade 2012-06-13 § 179 att anta lokal handlingsplan för vård i
livets slut i Orust kommun enligt förvaltningsområdets skrivelse daterad 6 mars
2012.
Syftet var att kunna erbjuda Orusts kommuninnevånare en god och säker vård i livets
slutskede enligt de nationella kvalitetsindikatorer som gäller.
Dokumentet Lokala handlingsplan för vård i livets slutskede bedöms, av ledningen
för förvaltningsområde omsorg, inte uppfylla de krav på rutin gällande vård i livets
slutskede som kommunen bör ha.
Den nya lokala rutinen, som har tagits fram av förvaltningsområdets ledning, enligt
förvaltningsområdets skrivelse 17 april 2014, beskriver de nationella
kvalitetsindikatorer som Orust kommun bör användas sig av i sitt arbete för att
kunna ge vård i livets slutskede av god kvalitet enligt vetenskap och beprövad metod.
Den tydliggör också ansvarsfördelningen när det gäller utförandet av insatserna.
______________
Johan Stein (c) tillstyrker förslaget.
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att upphäva Kommunstyrelsens beslut 2012-04-13 om lokal handlingsplan för vård i
livets slutskede
att ge Förvaltningsområde omsorg i uppdrag att tillse att det finns lokala rutiner som
säkerställer en god och säker vård i livets slutskede.
______________
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Exp:
Ledningsgruppen FO
KS/2014:17
§ 58
Studiebesök på Ågården 13 maj 2014
Ågården är ett demensboende i Henån. Boendet består av 2 våningar, varav plan 2
som har varit stängt, öppnade upp igen i februari 2014 på grund av att det saknades
boendeplatser för personer med demenssjukdom.
Utskottet får en visning av Ågårdens lokaler på plan 2. Det bor 16 personer, som är
utredda i diagnos demens, 8 stycken på varje våning. Utskottet får information om
personalens arbetsschema, dag/kväll och natt, larmfunktioner, säkerhet, integritet,
kodlås, begränsat hissutrymme, kvalitetsregister Senior Alert, riskbedömningar,
boendes aktiviteter, former för ombud, yrkeshögskoleutbildning för
omvårdnadspersonal med inriktning specialkompetens inom demensvård, arbetet
med genombrottsmetoden m.m.
Samtal förs om Socialstyrelsens eventuella skärpning av lagkrav gällande
nattbemanningen framöver, synpunkter på hotellås samt hur brandtillsynen fungerar.
Utskottet tackar vikarierande enhetschef för besöket och lägger informationen till
handlingarna.
______________
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Exp:
Ledningsgruppen FO
KS/2014:7
§ 59
Verksamhetsuppföljning maj 2014
Vård och omsorg
Tillsyn
Tillsyn genomfördes 9 april av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, på särskilt
boende, Fyrklövern i Svanesund. Verksamhetcheferna för vård och omsorg och
biståndsenheten har fått ett underlag från IVO, där utskottet bereds möjlighet att
kontrollera de uppgifter som har antecknats i tjänsteanteckningen och i övrigt yttra
sig över dessa. Se separat paragraf 60.
Övrig omsorgsinformation
• Sommarplanering semestervikarier. Inom hemsjukvården ser det ovanligt bra ut
och verksamheten är i det närmaste klart. Inom vård och omsorg och
handikappomsorgen fortsätter planeringen.
• Arbetsmiljöverkets inspektion av Ängsviken. Arbetsmiljöverket konstaterar att
för närvarande har verksamheten ett väldigt bra arbetsmiljöarbete som resulterar
i klara regler och rutiner på arbetsplatsen och verket avslutar därför ärendet.
• Livsmedelshygien. Förvaltningsområdeschefen redogör för problem i
livsmedelshygienen på särskilda boenden.
• Minskning av hemtjänsttimmar. Orsaken är bland annat öppnandet av plan 2
Ågården och att vissa ärenden med stor vårdtygnd har avslutats.
• Ordförandemöte med Flatögruppen 7 maj. Ordföranden redogör för mötet och
sin reflektion på för- och nackdelar i arbetssättet. Projektet avslutas 1 maj.
Ordföranden är angelägen att även övriga utskottsledamöter får träffa gruppen.
• Värdinnerollen Sjölyckan. Den person som var tänkt för uppdraget och
anhörigstöd har slutat vilket gör att verksamheten får tänka om. Utskottet
samtalar om värdinnerollens uppdrag, olika ansvarsområdens åtaganden, det
fortsatta arbetet med anhörigstöd med att finna former för samverkan med
föreningar och kyrkans verksamhet.
Individ- och familjeomsorgen
Personärenden
Utskottet samtalar om förutsättningar för LVU-vård och omedelbart
omhändertagande med anledning av extra ärenden som tillkommit på dagordning
gällande förslag om förlängning av utredningstid enligt 11 kap. 2 § socialtjänstlagen
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Övergripande information
Avtal samordningsförbund
I samband med ärendet om förbundsordning för samordningsförbundet Väst
samtalar utskottet om ärendehanteringen för norra Bohuslän och för Orust och
Uddevalla, som skiljer sig från varandra. Samtal förs även om SOLTAK, som är ett
annat uppdrag gällande administrativt stöd i form av ekonomi och personal och
FyrBoDals samverkansformer med förvaltningsområdet.
Sociala företag
I samband med fråga om Café Tittin och om kommunen ska tillhandahålla
träffpunkter anser Johan Stein (c) och Bertil Olsson (s) att det är viktigt att hålla
frågan levande och väcka tanken om sociala företag då det finns kunskap att hämta
hem i frågan.
Stöd för Kvalitetsledningssystem
Upphandling av IT-stöd för kvalitetsledningssystemet har skett. Dock har
upphandlingen riktat sig mot övergripande kvalitetsledningssystem och
upphandlingen har inte anpassats till det IT-stöd som förvaltningsområdet behöver.
Inspektionen för vård och omsorg – Informationsmöten
Ordföranden informerar om återföringsmöten som IVO anordnar samt har även fått
svar att IVO inte kommer ut till kommunerna, som tidigare har delgivits.
______________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna.
______________
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Exp:
Ledningsgruppen FO
KS/2014:281
§ 60
Begäran om yttrande över tjänsteanteckning vid tillsyn av Fyrklövern - dnr
8.5-6497/2014
Orust kommun har mottagit tjänsteanteckning avseende tillsyn vid särskilt boende
vid Fyrklövern, dnr. 8.5-6497/2014. Utskottet har beretts möjlighet att kontrollera de
uppgifter som antecknats i tjänsteanteckningen och i övrigt yttra sig över dessa.
Med anledning av att eventuellt yttrande ska vara Inspektionen för vård och omsorg
IVO tillhanda senast 28 maj 2014 föreslår förvaltningsområdeschefen utskottet att
uppdra åt förvaltningsområdet att besvara skrivelsen och lämna yttrandet till IVO.
Utskottet för omsorg beslutar i enlighet med förslaget.
______________

Orust kommun
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Exp:
Ledningsgruppen FO
Enhetschefer IFO
KS/2013:566
§ 61
Förvaltningsområde omsorg - särskilt förordnad vårdnadshavare
Utskottet för omsorg beslutade 2013-03-26 § 47 att ge förvaltningsområdeschefen i
uppdrag att se över möjligheterna att täcka behovet av särskilt förordnad
vårdnadshavare antingen i egen regi eller utreda om Orust kommun kan samverka
med andra kommuner i frågan och att återrapportering sker till utskottet vid
sammanträdet i maj månad.
Enhetschefen för individ- och familjeomsorgens familjeenhet redogör att det för
närvarande rör sig om 7 barn, som är i behov av särskilt förordnad vårdnadshavare.
Annonsering har skett som har gett en bra respons genom att det har kommit in ett
antal intresserade som vill bli särskilt förordnad vårdnadshavare. Uppdraget är
långvarigt och det är en process att ta ut lämpliga personer för uppdraget, men
verksamheten har förhoppningar att kunna korta kön under sommaren. Nytt
rekryteringsförfarande sker till hösten med samma utredningsprocess som finns för
kontaktpersoner och kontaktfamiljer.
Utskottet samtalar om Statens kommande krav som kommer att höjas för att få vara
särskilt förordnad vårdnadshavare och den brist på tidsutrymme som finns idag i
familjehemsutredarens roll att kunna genomföra mer ingående utredningar utifrån
handläggarens specialkompetens och de utbildningsdelar m.m. som personerna
måste ha i uppdraget som särskilt förordnad vårdnadshavare.
Utskottet för omsorg tackar för information och lägger den till handlingarna.
_______________
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Exp:
Ledningsgruppen FO
Enhetschefer IFO
KS/2014:669
§ 62
Information om hur Orust kommun arbetar med samordning mellan
myndigheter när barn far illa eller riskerar att fara illa.
Socialtjänsten redogör för samverkansformer med myndigheter, såsom hälso- och
sjukvård, skola, barnomsorg, fritid m.m. som är skyldiga att samverka med bland
annat socialnämnden när barn far illa eller riskerar att fara illa.
Öppen samverkan – ÖSA grupper samverkar med skolans personal där
förebyggande arbete är i fokus. Det åligger socialtjänsten att utbilda skolans personal.
ÖSA-grupper finns i de olika skolorna på Orust. De träffas cirka fem gånger per år.
Samverkan sker också med barn och ungdomspsykiatrin, Västbus, barnhälsovården,
mödravården, öppna förskolan samt personal från fritidsgårdarna m.m.
Enligt öppna jämförelser fungerar samverkan bra och det finns en god intention från
alla samverkansparter som har olika kompetenser att uppmärksamma barn som far
illa eller är i riskzon. Däremot är det ett bekymmer med att det inte arbetas i nuläget
med föräldrastödsprogram och med föräldra- och anhörigprogrammet måsungarna,
som ”ligger på is” på grund av bristen av personella resurser.
Enhetschefen redogör för Orust kommuns insatser, egna och/eller i samarbete med
andra, riktade till barn, ungdomar och föräldrar, som pågick mellan 2002-2011
jämfört med 2014 i form av en triangelns tre delar ,universell prevention riktat till
alla, selektiv prevention, riskgrupper (måsungarna) beteenden – situationer och
indikerad prevention, individer/mindre grupp med problematik, vilket visar på att
det idag satsas mycket mindre stödinsatser för föräldrar och barn i riskzoner.
Utskottet samtalar om vikten av att uppdrag ska vara kopplat till tjänst,
nätverksträffar med Tjörn, omvärldsbevakningen, politikerutbildning, fokusering på
metoder, BBIC licens m.m.
Utskottet för omsorg tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
______________

Orust kommun

Utskottet för omsorg
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen FO
KS/2014:462
§ 63
Förvaltningsområde omsorgs budget 2014 - Äskande av medel för utbyggnad
av särskilt boende i Henån
I budget 2014 pekar Förvaltningsområde omsorg på vikten av att påbörja planering
för en utökning av antalet särskilda boendeplatser i kommunen. De prognoser för
befolkningsutvecklingen som har presenterats för kommunens politiker under de
senaste två åren visar på ett behov av ca 40 platser till fram till 2020. Behovet handlar
delvis om platser för personer med demenssjukdomar men även för övriga. Orust
kommun har även behov av att rusta upp det befintliga beståndet av boendeplatser.
Förvaltningsområde omsorg har begärt medel i investeringsbudget 2015 för att en
byggstart skulle kunna ske under 2015.
Enligt förvaltningsområdets skrivelse 5 maj 2014 har beslut tagits, efter diskussioner
med Förvaltningsområde samhällsutveckling (SU), på att sammankalla en
arbetsgrupp som består av egen personal, men även en extern konsult som ska arbeta
fram ett förslag som även håller för framtida behov. Förstudien kommer att ledas av
förvaltningsområdets verksamhetschef för vård och omsorg och studien beräknas
komma kosta cirka 300 000 kronor.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja Förvaltningsområde omsorg 300 000 kronor till avsedd förstudie av nytt
äldreboende i Orust kommun.
______________

Orust kommun

Utskottet för omsorg
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Exp:
Ledningsgruppen FO
KS/2014:462
§ 64
Information om bokslut och prognos per april 2014 - Förvaltningsområde
omsorg
Bokslut och prognos per april 2014 innehåller helårsprognos 2014 och
budgetavvikelse med tillhörande korta kommentarer. Dokumentet visar även utfall
till och med april. Detta utfall är periodiserat i redovisningen och innebär till exempel
att kostnader för april som släpar och normalt kommer i maj är uppbokat i april.
Statsbidrag som ska möta kommande kostnader är bortförda från perioden januari –
april. Dessutom finns en kort jämförelse med bokslutet 2013 för verksamheterna.
Samtal förs om budgetramen, besparingsåtgärder som vidtagits, kostnader för
matdistribution, placeringskostnader för ungdomar, psykiatriärenden som generar i
långvariga kostnader samt att undersöka samverkansformer för att skapa ett
psykiatriboende ihop med annan kommun m.m.
______________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna.
______________

Orust kommun

Utskottet för omsorg
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen FO
KS/2013:1070
§ 65
Redovisning av åtgärder och planer utifrån genomlysningen av
Förvaltningsområde omsorg
Förvaltningsområdet har sedan 2012 arbetat med att se över samtliga verksamheter i
syfte att öka effektivitet och höja kvaliteten i verksamheten. Ett annat syfte med
översynen har varit att hitta grundorsaken till de stora kostnadsökningarna i
verksamheterna.
Under våren 2013 gjordes en utredning och en kostnadsanalys för hela kommunen
av SKL. En av slutsatserna var att kostnadsökningen inom omsorg hade gått att
förutse och att kostnaderna i verksamheten var låga i förhållande till omgivningen.
Det var snarare en budgetfördelningsfråga.
Efter sommaren 2013 beslutades om en genomlysning av kommunens verksamheter
med inriktning ekonomi och effektivitet. Actea, som utförde genomlysningen kom
fram till några grundläggande problem i förvaltningsorganisationen, den politiska
organisationen och framför allt samspelet dem emellan. Ett av förslagen var att göra
en särskild genomlysning av bland annat Förvaltningsområde för omsorg.
Genomlysningen genomfördes runt årsskiftet och en dragning gjordes i
Kommunstyrelsen 15 januari 2014.
I Förvaltningsområde omsorgs skrivelse 14 mars 2014 finns en redovisning av
åtgärder och planer utifrån genomlysningen av Förvaltingsområde omsorg.
______________
Bertil Olsson (s) föreslår att utskottet utöver liggande förslag få en uppföljning i
februari 2015 vad som är gjort under 2014 enligt redovisningen.
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna Förvaltningsområde omsorgs redovisning av åtgärder och planer
utifrån den genomlysning som har gjorts enligt skrivelse 14 mars 2014.
Utskottet för omsorg beslutar
att utskottet får en uppföljning av förvaltningsområdet i februari 2015 på det som har
gjorts under 2014 enligt skrivelsen.
______________

Orust kommun

Utskottet för omsorg
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen FO
KS/2014:381
§ 66
Ny förbundsordning för Samordningsförbundet Sof Väst och äskande av
utökat bidrag till Sof Väst
En remiss om sammanslagning skickades ut under 2013 gällande
Samordningsförbundet Norra Bohuslän (SOF NB) och Samordningsförbundet
Uddevalla, Orust och Färgelanda (Sof UOF) till Samordningsförbundet Väst (Sof
Väst). Se Kommunstyrelsens beslut 2013-10-09 § 279 – dnr 2013:1676.
Det har kommit synpunkter från Försäkringskassan med ändringar och revidering av
förbundsordningarna för Samordningsförbundet Norra Bohuslän och
Samordningsförbundet Väst.
Fördelningen av kommunernas bidrag till Sof Väst och äskande om utökat bidrag
kvarstår, enligt förvaltningsområdets skrivelse 15 april 2014, oförändrat.
Med hänvisning till Missiv 14 mars 2014 måste det göras en omformulering i
förbundsordningen för Samordningsförbundet Väst § 6 så att det överensstämmer
med Kommunallagens kap. 6 § 23 samt tillägg i § 15 förbundsordningen för Sof
UOF och § 16 i förbundsordningen för Sof NB. Tillägget är: ”Vid sammanslagning
till ett större och utvidgat förbund mellan Samordningsförbundet Norra Bohuslän
och Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda överförs återstående
medel och egendom till det nya gemensamma förbundet Samordningsförbundet
Väst.
I missivet 14 mars 2014 finns en framställan att respektive styrelse hemställer att
kommunfullmäktige i Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad,
Tanum och Uddevalla samt regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen,
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen fastställer ändring,
samordningsförbundet Norra Bohus utvidgas med kommunerna Uddevalla, Orust
och Färgelanda och samtidigt byter namn till Samordningsförbundet Väst, att
samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda upphör som eget förbund
och går in i samordningsförbundet Väst samt den nya förbundsordningen för
Samordningsförbundet Väst. Styrelserna för förbunden önskar ägarna behandlar
framställan innan juni månads utgång.
______________
Utskottet for omsorgs förslag till Kommunstyrelsen

Orust kommun

Utskottet för omsorg
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Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa ändring enligt förvaltningsområdets skrivelse 15 april 2014 gällande
förbundsordningar for Samordningsförbunden avseende § 15 (Sof UOF) respektive
16 § (Sof NB) där villkoren for överföring av eget kapital och egendom till det nya
Samordningsförbundet Väst regleras
att Samordningsförbundet Norra Bohuslän utvidgas med kommunera Uddevalla,
Orust och Färgelanda och samtidigt byter namn till Samordningsförbundet Väst
att Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda upphör som eget
förbund och går in i samordningsförbundet Väst
att fastställa den nya förbundsordningen for Samordningsförbundet Väst.
______________

Orust kommun

Utskottet för omsorg
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen FO
KS/2014:40
§ 67
Godkännande av avtal avseende FoU Fyrbodal för socialtjänsten inom
Fyrbodals Kommunalförbund
Avtalet är tecknat mellan Fyrbodals kommunalförbund och social/omsorgsnämnderna i Fyrbodals kommuner. Avtalet avser FoU Fyrbodal.
Avtalet är en bekräftelse på att det gemensamma FoU arbete som pågått och
utvecklats sedan 1 september 2009 och utvärderats 2013, övergår till en
tillsvidareverksamhet.
Avtalet avser verksamhet vid FoU Fyrbodal, Fyrbodals kommunalförbund.
FoU Fyrbodals uppdrag är att med utgångspunkt från FoU:s mål och inriktning vara
ett stöd för kunskapsutveckling inom socialtjänsten enligt en evidensbaserad praktik
som utgår från verksamhetsbaserad kunskap, brukarna/patienternas kunskap och
kunskap från forskning.
All verksamhet inom FoU ska direkt eller indirekt kunna användas i
kvalitetsutveckling inom socialtjänstens verksamheter.
Avtalet ersätter, enligt förvaltningsområdets skrivelse 28 april 2014, tidigare
överenskommelser och gäller tillsvidare från och 1 juli 2014. Om någon part önskar
säga upp avtalet ska detta ske skriftligen. Efter uppsägning upphör avtalet att gälla
den 31 december kalenderåeret efter år avtalet sagts upp.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna avtal avseende FoU Fyrbodal för socialtjänsten inom Fyrbodals
kommunalförbund daterat 9 april 2014 att gälla från och med 1 juli 2014.
______________

Orust kommun

Utskottet för omsorg
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Exp:
IFS
KS/2014:344
§ 68
Ansökan om verksamhetsbidrag till Intresseföreningen för psykossjukdomar,
IFS Fyrbodal
Intresseföreningen för psykossjukdomar, IFS Fyrbodal, ansöker, enligt
förvaltningsområdets skrivelse 15 april 2014, om högsta möjliga verksamhetsbidrag
till föreningens planerade verksamhet för år 2014.
Föreningen är ansluten till riksorganisationen Schizofreniförbundet som är ett
handikappförbund och uppbär statsbidrag. Föreningen IFS Fyrbodal har 100
medlemmar. Många är anhöriga eller närstående till psykiskt funktionshindrade,
några är själva drabbade och ytterligare ett antal är vårdpersonal
Målsättningen med verksamheten är att sprida information och kunskap om
schizofreni och andra psykossjukdomar och bidra till förståelse och respekt för de
drabbade och deras anhöriga.
Det framgår inte i verksamhetsberättelsen för 2013 att det finns några pågående
aktiviteter i Orust kommun. Med tanke på de små resurser som är avsedda i budget
till verksamhetsstöd är förvaltningsområdets bedömning att bidrag i första hand ska
betalas ut till föreningar som har aktiviteter i Orust kommun.
______________
Johan Stein (c) tillstyrker förslaget.
Utskottet för omsorg beslutar
att avslå ansökan om verksamhetsbidrag för 2014 till IFS, Fyrbodal.
______________

Orust kommun

Utskottet för omsorg
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KS/2014:12
§ 69
Maj 2014 - Skrivelser, beslut, protokoll, cirkulär, statistik m.m. anmäls för
kännedom
Skrivelser
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2013-03-17 – Peppar, peppar …. För
seniorers säkerhet 2014.
Socialstyrelsens nyhetsbrev 2014-04-08 – - Öppna jämförelser av social barn- och
ungdomsvård.
Riksrevisionens nyhetsbrev 2014-04-23 – Stödet till anhöriga som vårdar närstående
bör utvecklas.
Protokoll
Förhandling 2014-11-23 med anledning av att arbetsgivaren vill sänka
grundbemanningen inom rehab med motsvarande två årsarbetare.
Statistik
Redovisning av boendestatistik daterad 2 maj enligt 9 § p. 9 LSS och korttidsvistelse
9 § p. 6 LSS per april.
Redovisning daterad 5 maj 2014 av boendestatistik inom äldreomsorgen per april.
______________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna.
______________

Orust kommun
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KS/2014:11
§ 70
Kursinbjudningar maj 2014
Kurs:
Plats:
Tid:
Avgift:
Målgrupp:

Vill du veta mer om Spice
Göteborg
27 maj 2014
Politiker och tjänstemän.

Ordföranden Lotta Husberg har anmält sig till konferensen. Finns det intresse om
andra ledamöter vill gå på konferensen tar de kontakt med sekreteraren.
Inbjudan läggs på bordet ”till examensredovisning för omvårdnadspersonal med
inriktning specialkompetens inom demensvård torsdagen 5 juni kl. 13.30 – 16.00 i
samlingssalen på Kaprifolgården i Henån.”
______________

