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Anna-Karin Ödbrant, enhetschef IFO § 121
Ronja Rydholm socialsekreterare § 121
Hedvig Westerström, behandlingshem § 121
Julia Lundwall, enhetschef IFO § 121
Berit Sunnerö, verksamhetschef IFO § 121
Eva Johansson, samordnare AME § 122
Margita Martinsson, konsulent/administratör AME § 122
Ann-Katrin Otinder, personalchef § 123-124
Ingvar Olsson, ekonom § 125
Mona Berg, verksamhetschef HO, § 127
Anna Torstensson, verksamhetsutv./utred. § 128
Anders Asklund, förvaltningsområdeschef § 122-134
Lotta Hofmann, sekreterare
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KS/2013:129
§ 121
Personärenden oktober 2013
Ärenden och beslut enligt särskilt protokoll med paragrafer 1234-1243.
______________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen FO
KS/2013:624
§ 122
Rapport om arbetet med feriepraktik för skolungdomar och
Sommarlovsentreprenörer sommaren 2013
Arbetsmarknadsenheten har även i år organiserat feriepraktiken för skolungdomar.
Platserna har erbjudits ungdomar folkbokförda i kommunen och som gått ut 9:an i
grundskolan, 1:an i gymnasieskolan eller särskolan. En praktikperiod omfattade tre
veckor, 5 timmar/dag dock max 75 timmar/ungdom. I år fick alla ungdomar som
sökte erbjudande om en plats.
Platserna fanns inom föreningslivet och inom kommunens egna verksamheter.
I förvaltningsområdets skrivelse 30 september finns redovisning av resultatet av
feriepraktiken.
______________
Ledamöterna tar del av sammanställning av enkätsvar från ungdomar, föreningar och
kommunala verksamheter som hade feriepraktikanter med kommentarer, intervjuer
med ungdomar samt sammanställning av sommarlovsentreprenör 2013 Orust &
Tjörn.
Utskottet för omsorg beslutar
att lägga informationen till handlingarna
att överlämna rapporten om feriepraktik för skolungdomar och
sommarlovsentreprenörer sommaren 2013 till Kommunstyrelsen.
______________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Personalchefen
Ledningsgruppen FO
KS/2012:2842
§ 123
Uppdrag om heltidstjänster inom Förvaltningsområde omsorg enligt KSUO
beslut 2012-12-11 § 142
Utskottet för omsorg beslutade 2012-12-11 § 142 i samband med inrättande av
tjänster i ny verksamhet inom handikappomsorgen att uppdra åt
förvaltningsområdeschefen att i maj 2013 redovisa vilket angreppssätt verksamheten
arbetar med för att erbjuda heltidstjänster inom Förvaltningsområde omsorg.
______________
Uppdraget finns på förvaltningsområdets åtgärdslista, men har varit omöjligt att
färdigställa med anledning av att det inte ligger inom Förvaltningsområde omsorg att
ensamt hantera frågan om heltidstjänster.
En början gjordes när en grupp bildades med fackliga representanter, personenheten
och personal från vård och omsorg. Med anledning av det ekonomiska läget gör det
svårt att komma fram till ett angreppssätt som inte innebär högre kostnader initialt.
Arbetet med denna fråga är både komplicerat och tidskrävande och
förvaltningsområde omsorg förfogar inte över de resurser som krävs för att ta fram
underlag.
Samtal förs om förutsättningar för att höja sysselsättningsgrader och att arbeta
kommunövergripande med frågan i form av projekt med projektledare, som kan
arbeta mot pilotgrupper. Samtal förs även om arbetsgivarens roll i framtiden,
inrättande av tjänster, anställningsformer, generationsfråga om krav att kunna
försörja sig genom att ha heltidstjänster m.m.
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen för att komma vidare i frågan
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga uppdrag på kommunstyrelseförvaltningen att utreda frågan om
heltidsanställningar i Orust kommun
att kommunstyrelseförvaltningen återkommer till Kommunstyrelsen med ett
policyförslag samt kostnadsberäkningar och genomförandeförslag.
______________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Personalchefen
Ledningsgruppen FO
KS/2011:423
§ 124
Uppdrag strategi för personalförsörjningen i äldre- och handikappomsorgen
enligt KSUO beslut 2011-04-26 § 38
Utskottet beslutade 2011-04-26 § 38, i samband med Kommunfullmäktiges beslut
om budgetram för år 2011, att uppdra åt förvaltningsområdeschefen att se över
möjligheterna att effektivisera kostnader för personal inom äldre- och
handikappomsorgen genom att verksamheten tar fram en strategi för
personalförsörjningen under 2011.
______________
Uppdraget finns på förvaltningsområdets åtgärdslista, men har varit omöjligt att
färdigställa med anledning av att det inte ligger inom Förvaltningsområde omsorg att
ensamt hantera frågan om heltidstjänster.
En början gjordes när en grupp bildades med fackliga representanter, personenheten
och personal från vård och omsorg. Med anledning av det ekonomiska läget gör det
svårt att komma fram till ett angreppssätt som inte innebär högre kostnader initialt.
Arbetet med denna fråga är både komplicerat och tidskrävande och
förvaltningsområde omsorg förfogar inte över de resurser som krävs för att ta fram
underlag.
Samtal förs om förutsättningar för att höja sysselsättningsgrader och att arbeta
kommunövergripande med frågan i form av projekt med projektledare, som kan
arbeta mot pilotgrupper. Samtal förs även om arbetsgivarens roll i framtiden,
inrättande av tjänster, anställningsformer, generationsfråga om krav att kunna
försörja sig genom att ha heltidstjänster m.m.
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen för att komma vidare i frågan
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga uppdrag på kommunstyrelseförvaltningen att utreda frågan om
heltidsanställningar i Orust kommun
att kommunstyrelseförvaltningen återkommer till Kommunstyrelsen med ett
policyförslag samt kostnadsberäkningar och genomförandeförslag.
______________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen FO
KS/2013:1021
§ 125
Utskottet för omsorg - Utfall och prognos per september månad
Utfallet per den 30/9 2013 är, enligt förvaltningsområdets skrivelse 7 oktober 2013,
77 % av årsbudget. Detta utfall är dock inte så väl periodiserat som utfallet var per
den 31/8 och delårsresultatet.
Ny prognos för helår är ett underskott på 13 061 tkr. Det är en försämring mot
föregående prognos med 1 130 tkr.
Förvaltningsövergripande redovisar en fortsatt positiv avvikelse. För prognos helår
har överskottet nu höjts upp till 1 290 tkr. Bland annat beräknas inte budgeterade
konsultkostnader uppnås.
Individ- och familjeomsorgens negativa trend fortsätter. Prognos för helår försämras
något till 5,0 miljoner. En ny placering har tillkommit under September.
Det ekonomiska utfallet i särskilda boende är för närvarande stabilt och prognos för
helår är oförändrat ett underskott på 800 tkr. Budgetmedel saknas dock för ett
öppnande av 2:a våning av Ågården.
Det prognostiserade underskottet för helår i hemtjänsten ökar från 5,4 till 6,5 milj.
Detta kan sättas i samband med ytterligare beviljade timmar.
Det prognostiserade underskottet för helår ökar i hälso- och sjukvårdsenheten från
1,8 till 2,5 miljoner. Delårsresultat visade på underskott med drygt 2 miljoner och
inbromsning av lönekostnader visar sig nu bli mindre än vid tidigare bedömning.
Handikappomsorgen redovisar fortfarande en stor positiv avvikelse på 4,9 miljoner
efter September. Sedan tidigare är det känt att vissa kostnader kommer att accelereras
mot slutet av året. Det finns dock en ganska stor osäkerhet i att bedöma
helårsprognos för netto av kostnader och intäkter till assistansersättning.
Handikappomsorgen har lagt ner verksamheten för boendestöd samt vakanshåller en
tjänst.
Hälso- och sjukvård vakanshåller en tjänst som sjukgymnast vilket ger 250 tkr.
Nollvikariat under september månad i särskilda boende gav 60 tkr.
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Nollvikariat, undvikande av att sätta in vikarier okt till dec, 240 tkr.
Omorganisation städenhet, beräknad start 1 december, beräknas ge 100 tkr för
december.
______________
Utskottet för omsorg beslutar
att lägga informationen om utfall och prognos per september månad till handlingarna
att överlämna utfall och prognos per september månad till Kommunstyrelsen.
______________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen FO
KS/2012:2466
§ 126
Kommunfullmäktige beslut 2013-02-28 § 6 - Matlagning i det egna hemmet
Socialdemokraterna lämnade in en motion daterad 18 september 2012 om
matlagning i det egna hemmet. Syftet med motionen var att förbättra en redan bra
service till matdistribution med ökad valfrihet.
Utskottet för omsorg besvarade, enligt beslut 2012-12-11 § 143, remissen till
Kommunfullmäktige och fullmäktige beslutade 2012-02-28 § 6 att anse motionen
vara besvarad tillsvidare då Förvaltningsområde omsorg skulle återkomma med
utredning i frågan om matlagning i det egna hemmet i samband med översynen av
hemtjänsten.
Med anledning av Förvaltningsområde omsorgs budget 2014 och de
budgetanpassningsåtgärder som måste ske för att få budgeten inom ram håller
verksamhetschefen för vård och omsorg på att se över dels matdistribution dels
insats att få maten lagad i enkel form i egna hemmet. Kommunfullmäktige föreslås
besluta om att godkänna att tidigare uppdrag arbetas in i budgetarbetet 2014 med att
utreda frågan om matlagning i det egna hemmet.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna at Förvaltningsområde omsorg arbetar in uppdraget, enligt KF beslut
2013-02-28 § 6 med att utreda frågan om matlagning i det egna hemmet, i 2014 års
budgetarbete.
______________
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Exp:
Ledningsgruppen FO
KS/2013:1850
§ 127
Information om riktlinjer för biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen
Förvaltningsområde omsorg har tagit fram ett arbetsmaterial om riktlinjer för
biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen, som ledamöterna får ta del av.
Förslaget kommer att beredas i novembers sammanträde.
Syftet med handboken och riktlinjerna är::
• Att vara ett stöd för biståndshandläggarna vid deras individuella
biståndsbedömningar, utredningar och beslut.
• Att beskriva vilka kriterier som generellt gäller för att en person skall beviljas
bistånd.
• Att klargöra hur socialtjänstlagen skall tillämpas i Orust Kommun.
• Att säkerställa likartad service och omvårdnad, d.v.s. att biståndsbeslutet fattas
enligt samma bedömningsgrunder för personer med likartade behov.
Riktlinjerna beskriver hur Kommunstyrelsen inom ramen för sitt uppdrag enligt
socialtjänstlagen (SoL) verkar för att äldre människor med hjälpbehov ska få
möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och
meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.
Riktlinjerna är en vägledning, i varje ärende skall det ske en individuell
behovsprövning. Alla beslut skall prövas mot gällande lagar, förordningar, rättspraxis,
förarbeten till lagstiftning eller bindande föreskrifter från Socialstyrelsen.
Socialtjänsten skall verka för kvarboende vilket innebär att enskilda så länge som
möjligt, skall kunna bo kvar i den egna bostaden med stöd av hemtjänst och
kompletterande insatser Insatserna skall planeras i nära samverkan med den äldre och
om så önskas med anhöriga och/eller övrigt nätverk. Så långt möjligt och utifrån vars
och ens förutsättningar skall insatserna stödja möjligheterna till ett självständigt och
värdigt liv. En övergripande utgångspunkt är de nationella målen för äldrepolitik som
innebär att äldre skall:
•
•
•
•
•
•

Leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.
Kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag.
Kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende.
Bemötas med respekt.
Ha tillgång till god vård och omsorg.
Ha rätt till privatliv, kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet och
individanpassning.
______________
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Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna.
______________
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Exp:
Ledningsgruppen FO
KS/2013:1847
§ 128
Information om 2013 års överenskommelse inom området psykisk ohälsa
Regeringen beslutade i maj 2012 om en handlingsplan, PRIO psykisk ohälsa - plan
för riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012-2016. I handlingsplanen
redogör regeringen för ett antal strategiska områden som kommer att utgöra en
grund för arbetet på området under perioden 2012-2016. För tidsperioden ser
regeringen behov av att särskilt prioritera två målgrupper: barn och unga samt
personer med en omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik. Mot
bakgrund av detta har staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ingått en
överenskommelse om stöd till riktade insatser inom området. Syftet med
överenskommelsen är att uppmuntra, stärka och intensifiera landstingens och
kommunernas utvecklingsarbete för personer med psykisk ohälsa, genom
ekonomiska incitament och med brukarens behov i centrum. Målet med
överenskommelsen är att åstadkomma en förbättrad och tillgänglig vård och omsorg
men också en bättre livssituation för personer med psykisk ohälsa.
Redogörelse
För att kommuner och landsting ska få del av de prestationsbaserade medlen som är
avsatta för 2013-års överenskommelse måste två grundläggande krav vara uppfyllda.
Grundkrav 1
I länet skall det finnas överenskommelser om samverkan kring personer barn, unga
och vuxna med psykiska funktionshinder.
Av överenskommelserna ska det framgå vilka målgrupper som omfattas,
gemensamma mål för landstingen och kommunernas verksamheter rutiner för
samarbete kring enskilda personer med psykisk funktionsnedsättning och hur
individuella planer upprättas, ansvarsfördelningen, på områden där gemensamma
insatser krävs samt former hur tvister mellan parter ska lösas.
Överenskommelserna ska ha följt upp under året och handlingsplaner upprättats för
att utveckla samverkan.
Grundkrav 2
Landstingen och kommunerna i länet ska tillhandahålla webbaserad information eller
motsvarande där det beskrivs var i landstinget eller motsvarande där det beskrivs var
i landstinget och kommunerna barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer
kan vända sig för att vård, stöd och hjälp
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Prestationsmål 3 och 4
Kommunerna skall rapportera hur många samordnade individuella planer enligt
socialtjänstlagen (SoL ) som upprättats för personer under 18 år och som har kontakt
med socialtjänsten.
Prestationsmål 3
Kommunerna ska ha gjort en inventering av personer med psykisk
funktionsnedsättning i enlighet med Socialstyrelsen verktyg eller motsvarande samt
ha gjort en analys av hur väl individernas behov är tillgodosedda inom
boendeområdet och sysselsättningsområdet.
Med utgångspunkt i detta skall en planering för hur verksamheten ska utvecklas
2013-2014 göras.
______________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna.
______________
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Exp:
Ledningsgruppen FO
KS/2013:130
§ 129
Verksamhetsuppföljning oktober 2013
Vård och omsorg
Trygg hemgång
Trygg hemgång har ändrat namn till Hemplaneringsteam. Det är på gång att starta
upp.
Webbaserad Vårdplanering
Förvaltningsområdeschefen redogör för vårdplanering via webben och de svårigheter
som finns för att kunna genomföra det. Samtal förs om hur vårdplaneringarna ska
kunna effektiviseras via videokonferenser.
Övergripande
Närsjukvårdsmöte
Förvaltningsområdeschefen lämnar en redogörelse vad som förhandlades på
närsjukvårdsmötet 14 oktober mellan Uddevalla och Orust kommun och regionen.
Avtal med regionen
Utskottet samtalar om upprättande av avtal mellan regionen och kommunen gällande
1177 sjukvårdsupplysning - ambulansvård..
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna.
______________
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Exp:
Ledningsgruppen FO
Ekonomen
KS/2013:1021
§ 130
Förvaltningsområde omsorg - Budget 2014
Förvaltningsområdeschefen har sammanställt ett arbetsmaterial för budget 2014 om
förutsättningar för Förvaltningsområde omsorg gällande den inriktningsbudget för
2014 som togs under våren 2013.
I arbetsmaterialet finns redovisat prognos 2013 för samtliga verksamhetsområden,
beslutade och pågående budgethållningsåtgärder och budgetanpassningsåtgärder
2014, som måste göras för att få budget i balans samt vilka besparingar och
konsekvenser det innebär.
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett nytt övergripande budgetförslag för
budget 2014 med plan för 2015 och 2016 som utskottet har fått ta del av.
______________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna.
______________
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KS/2013:134
§ 131
Kursinbjudningar oktober 2013
Kurs:
Plats:
Tid:
Avgift:
Målgrupp:

Kultur för Äldre - Tema teknik och frivilligverksamhet
Varberg
8 november 2013
600 kronor exklusive moms
Politiker och tjänstemän

Kurs:
Plats:
Tid:
Avgift:
Målgrupp:

Spänst med geriatrik
Stockholm
13 november 2013
1 800 kronor inklusive moms
Politiker och tjänstemän

Kurs:
Plats:
Tid:
Avgift:
Målgrupp:

Tillsynsåterföring och dialog om tillsyn av vård och omsorg
Göteborg
27 november 2013
-

Kurs:
Plats:
Tid:
Avgift:
Målgrupp:

Politiker och tjänstemän.
Informationsdag om kommunalt mottagande av ensamkommande
barn
Göteborg
6 november 2013
Politiker och tjänstemän.

Information om kommande konferens "Att göra skillnad för äldre" på
Stockholmsmässan i Älvsjö. Anmälan öppnar i januari 2014.
______________
Utskottet anmäler Lotta Husberg till kursen Informationsdag om kommunalt
mottagande av ensamkommande barn. Kursinbjudan mailas ut till ledamöterna.
Övriga anmälningar läggs till handlingarna.
______________
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KS/2013:1481, KS/2013:135

§ 132
Anmäls för kännedom inkomna skrivelser, beslut, statistik, cirkulär,
meddelandeblad m.m. september månad 2013
Rapport
Inspektionen för vård och omsorg 2013-10-01- Nationell tillsyn av vård och omsorg
om äldre - slutrapport 2013.
Inspektionen för vård och omsorg - "Göt tillsynsombud skillnad för barn som bor i
familjehem?" - Delrapport med tillsynsombudens erfarenheter från en
försöksverksamhet.
Information
Socialstyrelsen 2013-10-02 - Ny vägledning om skyldigheten att anmäla när barn far
illa.
Socialstyrelsen 2013-10-01 - Öppna jämförelser nr 7, 2013
Socialstyrelsen 2013-10-01 - Vägledning "Fristad från våld - en vägledning om
skyddat boende".
Remiss
Västra Götalandsregionen, Hälso- och sjukvårdsnämnden - Sammanslagning av
samordningsförbundet norra Bohuslän och samordningsförbundet Uddevalla, Orust
och Färgelanda samt protokoll.
Skrivelser
Demensföreningen STO 2013-10-07 - Synpunkter om Café Tittin, Kaprifolgården.
Statistik
Redovisning 2013-10-02 av boendestatistik inom äldreomsorgen perioden januari september 2013.
Redovisning 2013-10-02 av boendestatistik inom handikappomsorgen enligt p. LSS
och korttidsvistelse 9 § p. 6 LSS perioden januari - september 2013.
______________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna.
______________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen FO
Ekonomen
KS/2013:1481
§ 133
Tillgodose behovet av akut ökat antal demensboendeplatser genom att öppna
upp Ågården 2 samt begäran av tilläggsanslag och utökad budget
Under våren 2013 har vård och omsorgsverksamheten ej kunnat verkställa
biståndsbeslut i form av särskilt boende för personer med demenssjukdom inom
rimlig tid (tre månader). Det har konstant funnits personer som väntat på att få
verkställt beslut om boende. För närvarande väntar cirka 16 personer på
demensboende varav sju personer vistas på Ängsvikens korttidsboende samt övriga
nio personer väntar i ordinärt boende med stöd av anhöriga och/eller med omfattande
hemtjänstinsatser. Väntetid för flera personer uppgår nu till ca åtta månader. Fram till
dagens datum har ingen sanktion i form av särskild avgift utdömts.
För att klara nuvarande situation öppnas Ågården 2. Kostnad för öppning av utökat
antal boendeplatser finansieras ej inom ramen för Verksamhetsområdet Omsorgs
budget. För att kunna öppna Ågården 2 är det nödvändigt att inrätta fler
underskötersketjänster motsvarande 8.03 årsarbetare. Därför framställs begäran om
tilläggsanslag för år 2013 med 350 tkr och för investeringsmedel med 270 tkr samt en
utökning av budget år 2014 med 4 290 tkr för att kunna bedriva verksamhet på
Ågården 2.
______________
Utskottet för omsorg får information om att det finns kvar 270 tkr i innevarande års
investeringsbudget.
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja tilläggsanslag för driften 2013 med 350 tkr för att inrätta fler
underskötersketjänster motsvarande 8.03 årsarbetare
att bevilja utökad budget 2014 med 4 290 tkr för att kunna bedriva verksamhet på
Ågården 2.
Utskottet justerar paragrafen omedelbart.
______________

Orust kommun

Utskottet för omsorg
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Exp:
Ledningsgruppen FO
KS/2013:1885
§ 134
Uppdrag att ta fram ett underlag avseende kostnader för den enskildes behov
av insatser inom psykiatrin som socialtjänsten betalar
I samband med beredningen av personärenden samtalar utskottet om kostnader för
insatser inom psykiatrin, som borde vara regionens ansvar, men som socialtjänsten i
Orust kommun betalar.
Ordföranden föreslår utskottet att uppdra åt förvaltningsområdeschefen att ta fram
underlag med uppgift om antalet placeringar av unga och vuxna där socialtjänsten
står för den totala kostnaden, men en del av kostnadsansvaret bör ligga på regionen
på grund av den enskildes behov av insatser inom psykiatrin.
Utskottet för omsorg beslutar i enlighet med ovanstående förslag.
______________

