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Gabriela Olsson, LSS-handläggare § 108
Mona Berg, verks.chef stöd och omsorg/biståndsenheten § 108, 110-113
Ann-Christine Westberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska § 108
Julia Lundwall, enhetschef vuxenenheten § 108
Birgitta Nilsson, socialsekreterare § 108
Christina Elvekrok, socialsekreterare § 108
Ronja Rydholm socialsekreterare § 108
Nadia Karlsson, praktikant § 108
Eva Johansson, arbetsmarknadsansvarig § § 109
Margita Martinsson, arbetsmarknadskonsulent/administratör § 109
Hanna Klingsander, enhetschef daglig verksamhet § § 110
Solveig Eldenholm, verksamhetschef vård och omsorg § 111
Anders Asklund, förvaltningsområdeschef
Lotta Hofmann, utskottssekreterare
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KS/2014:123
§ 108
Personärenden oktober 2014
Ärenden och beslut enligt särskilt protokoll med paragrafer 1171-1203.
______________
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Exp:
Kommunstyrelsen
AME/Arbetsmarknadsansvarig
Ledningsgruppen FO
KS/2014:527
§ 109
Rapport om arbetet med feriepraktik för skolungdomar 2014
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 Förvaltningsområde omsorgs skrivelse 25 september 2014 finns en redogörelse av
resultatet av feriepraktiken. Utvärderingar och intervjuer är gjorda och kommer att
rapporteras på sammanträdet.
______________
Ledamöterna tar del av sammanställning av enkätsvar från ungdomar, föreningar och
kommunala verksamheter som hade feriepraktikanter sommaren 2014, intervjuer
med ungdomar m.m. Samtal förs om särskilda behov, ersättning för feriepraktik
kontra sommarjobb, information och kommunikation med arbetsgivare och
förväntningar som dels arbetsgivaren hade på ungdomen dels de förväntningar som
ungdomen hade på sin feriepraktik.
Utskottet för omsorg beslutar
att lägga informationen till handlingarna
att överlämna rapporten om arbetet med feriepraktik för skolungdomar sommaren
2014 till Kommunstyrelsen.
______________
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Exp:
Ledningsgruppen FO
KS/2014:89
§ 110
Information om sammanställning av enkätsvar om frågor som ställts till
deltagare inom Daglig verksamhet i Orust kommun
Ledamöterna får information om brukarenkäter som har genomförts i daglig
verksamhet och sammanställningen av frågeformuläret till brukarna. Enhetschefen
jämför sammanställningen från 2010 med den sammanställning som nu har gjorts
2014.
Enhetschefen har varit i kontakt med 27 deltagare och/eller deras företrädare. 21
personer har valt att fylla i enkäten, 6 personer valde istället att lämna synpunkter
eller delade med sig sina egna tankar. Alla brukare som verbalt kan uttrycka sig har
fått svara på frågeställningarna 2014. 2010 fick alla svara, med tolkningshjälp utifrån
behov från personal och anhöriga.
Samtal förs om brukarenkäter, som är ett bra sätt att mäta verksamheter för att möta
upp målen. Samtal förs även om måldagarnas innehåll för personalen i daglig
verksamhet och gruppbostäder med syftet att utveckla frågor i bemötande och
förhållningssätt till brukaren, fördelen med att arbetsuppgifterna har blivit flera,
mångfald samt vikten av att göra brukarenkäter.
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna.
______________
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Exp:
Ledningsgruppen FO
KS/2014:7
§ 111
Verksamhetsuppföljning oktober 2014
Vård och omsorg
Trygghetslarm
Drygt 30 procent av landets kommuner använder fortfarande enbart analoga
trygghetslarm. Detta trots att tekniken är riskabel – uppemot vart femte larm når
aldrig fram. Det visar en kartläggning som Socialstyrelsen har publicerat
Orust kommun har gått in direkt i det digitala systemet utifrån Socialstyrelsens
föreskrifter. Det finns vissa problem och verksamhetsområdet har förstärkt upp
bevakningen analogt. Delar tas upp i form av handläggningen av
biståndsbedömningen framöver, brukarenkät för att säkerställa kvaliteteten,
upplevelse av tryggheten att ha larm, bemötande från leverantören,
avvikelsehanteringen, utvecklingen i framtiden för bevakning samt påpekande att
trygghetslarm inte är något akutlarm. Genom att Orust kommun i tidigt skede har
infört digitala trygghetslarm kommer Förvaltningsområde omsorg vara rådgivande
när de mindre kommunerna i Fyrbodal kommer att införa digitala larm.
Stöd och omsorg
Humana skrivelse
Humana har inte överklagat förvaltningsområdets skrivelse. Verksamhetschefen
redogör för vidare handläggning av ärendet.
Personärende
Förvaltningsrättens dom har kommit. Samtal förs om formulering och bakgrunden i
ärendet utifrån de insatser som har utförts och hur planeringen ser ut gällande
verkställigheten av beslut av insatser, som nu ska utföras.
Utökat personalbehov inom daglig verksamhet
En person, som har haft personlig assistans tidigare, har flyttat in i en gruppbostad
LSS vilket medför ett större personalbehov i daglig verksamhet. Det kommer ske en
omfördelning av tjänster för att försöka lösa behovet på kort sikt, men
verksamhetschefen aviserar om att ett ärende kommer lyftas till utskottet angående
ytterligare behov av tjänster.
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Omfördelning av budget i Stöd och omsorg
Verksamhetschefen informerar utskottet om omfördelningar av medel i stöd och
omsorgs budget 2014 för att täcka olika kostnadsbehov som finns, men påpekar att i
nästa års budget kommer inte omfördelningar kunna täcka kostnader för de behov
som verksamhetsområdet har.
Övergripande
Brist på kontorsrum inom förvaltningsområdet
Förvaltningsområdeschefen informerar utskottet om akut brist på kontorsrum inom
individ- och familjeomsorgens verksamhetsområden och har tagit fram ett förslag,
men anser att det inte löser det grundläggande problemet. Samtal förs om tänkbara
lösningar samt påpekande av genomströmningen av personer som sker i
förvaltningsområdets lokaler plan 2 från sammanaträdesrummen Årholmen och
Bårholmen dels ur sekretessynpunkt dels ur säkerhetsaspekt.
Verksamheten flyktingmottagning
Det har varit en träff med Länsstyrelsen som gäller verksamheten ensamkommande
barn och unga samt övrig flyktingmottagning i Orust kommun. Det är viktigt att
ändra avtalet för att Orust kommun ska kunna styra verksamheten själva och få tid
att planera väl för mottagandet av flyktingar.
Länsstyrelsen har blivit inbjuden till Kommunstyrelsen 27 oktober med syftet att
inleda en diskussion hur flyktingmottagningen på Orust ska se ut. Samtal förs om det
ökade antalet flyktingar till Sverige, statens krav på kommunerna att ta emot
flyktingar, möjligheten att söka pengar hos Länsstyrelsen för övergångsbostäder ,
enheten ”Villan” inom Andromeda samt hur informationen ser ut angående
asylboendet ute i Ellös.
Förvaltningsområdets behov av boende
Samtal förs om köp av psykiatriplatser och Orust kommuns behov av eget
psykiatriboende, tidigare hemtagning för vård på hemmaplan m.m.
Remiss mat äldre
Förvaltningsområdet ska lämna remissvar i november över motion om gemensam
måltid för äldre. Syftet med motionen är att utreda möjligheten till att erbjuda
kommunens äldre tillfälle att äta gemensamt. Utredningen ska bland annat innefatta
vilka äldre som ska erbjudas detta och hur ofta.
______________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna.
______________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen FO
KS/2014:1505
§ 112
Förvaltningsområde omsorg - Revidering av Riktlinjer och Rutiner för privata
medel
Sociala omsorgsnämnden beslutade 2007-04-24 § 69 att anta förslaget om riktlinjer
för hantering av privata medel på särskilda boende, socialtjänstlagen och bostad med
särskild service, LSS samt rutiner för personal enligt förvaltningens skrivelse 9 mars
2007 (diarienummer 2007/080 739).
Enligt förvaltningsområdets skrivelse 29 september 2014 bör beslutade riktlinjer
revideras i sin helhet. Revideringen motiveras av behov av att säkerställa och
tydliggöra handhavandet av privata medel för att minimera risker för oegentligheter
genom ett tydligare samarbetsavtal mellan brukaren, verksamheten och den legale
ställföreträdaren eller anhörige. I nu gällande rutin används begreppet hyresgäst eller
boende. I den föreslagna revideringen föreslås istället begreppet brukare, vilket är i
överensstämmelse med den terminologi, som rekommenderas av Socialstyrelsen.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att enligt förvaltningsområdets skrivelse daterad 29 september 2014 godkänna
revidering av Riktlinjer för hantering av privata medel och Rutiner för personal, som
antogs i Sociala omsorgsnämnden 24 april 2007.
______________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen FO
KS/2013:1911
§ 113
Förvaltningsområde omsorg - Revidering av Handbok och vägledning för
biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen, SoL
Kommunstyrelsen beslutade 2013-11-27 § 350 att anta Handbok och Vägledning för
biståndhandläggning enligt socialtjänstlagen SoL. Handboken och Vägledningen för
biståndshandläggningen inkluderar riktlinjer för skälig levnadsnivå enligt SoL samt
bilagor med granskningsnyckel för biståndsbedömningen och förslag på guider för
hembesök och samtal.
Handboken och vägledning för biståndshandläggningen behöver, enligt
förvaltningsområdet skrivelse 29 september 2014, revideras med anledning av
förändrad matdistribution. Matdistribution i form av varm mat har upphört.
Färdiglagade måltider levereras i form av inköp. Mot denna bakgrund föreslås
följande förändringar:
1. Rubriken Matdistribution s 19 försvinner i sin helhet
2. Rubriken Inköp s 18 ändras till Mat- och varudistribution och ärenden –
post/bank/apotek och med viss justering av texten under rubriken
3. Rubriken Måltidsstöd s 22 kvarstår men revidering föreslås av texten under
rubriken.
_______________
En förändring sker i förslaget, sidan 28 punkt 8.5 ”Hospice” som tas bort.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att revidera handbok och Vägledning för biståndshandläggning enligt
socialtjänstlagen SoL, som Kommunstyrelsen beslutade om 27 november 2013
utifrån den förändring på sidan 28 punkt 8.5 ”Hospice” som tas bort i förslaget.
______________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen FO
KS/2014:980
§ 114
Förvaltningsområde omsorg - Regeringskansliets remiss 2014-06-16 - SOU
2014:23 Rätt information på rätt plats och i rätt tid
Utredningens delbetänkande Rätt information – Kvalitet och patientsäkerhet för
vuxna med nedsatt beslutsförmåga (SOU 2013:45) har behandlats av regeringen i
proposition Förbättrad informationshantering avseende vissa patienter inom hälsooch sjukvården (prop. 2013/14:202). I propositionen föreslås vissa ändringar i
nuvarande patientdatalag vad gäller sammanhållen journalföring och kvalitetsregister
för patient som inte endast tillfälligt saknar förmåga att ta ställning. Socialutskottet
har föreslagit att Riksdagen antar regeringens förslag (bet. 2013/14:SoU20).
Riksdagen har den 12 juni 2014 bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut (rskr.
2013/14:328). Ändringarna ibland annat patientdatalagen kommer därmed att träda i
kraft den 14 oktober 2014.
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör
dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om
myndigheten inte har några synpunkter räcker det att svaret ger besked om detta. För
andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.
En av remissinstanserna är Orust kommun och remissen har lämnats till
Förvaltningsområde omsorg. Förvaltningsområdet har, enligt förvaltningsområdets
skrivelse 3 oktober 2014, gjort den bedömning att på grund av tidsbrist kommer inte
något yttrande inom angiven tid lämnas av omsorg, då remissvaren ska ha inkommit
Socialdepartementet senast 7 november 2014.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
_____________
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Exp:
Ledningsgruppen FO
KS/2014:1540
§ 115
Diskussion om Kommunala handikapprådet och pensionärsrådets
arbetsformer under mandatperioden 2015-2018
Ordförandeberedningen beslutade att förvaltningsområdet skulle ta fram ett
diskussionsunderlag gällande Kommunala pensionärsrådet och handikapprådets
organisationsordning och arbetsformer under nästkommande mandatperiod utifrån
vilket samhällsorgan i kommunens verksamheter, som bäst kan ta tillvara på rådens
intresseområden gällande samhälls-, omsorgs- och tillgänglighetsfrågor.
Samtal förs om bland annat tydligare rollfördelning, rollen som kommunstyrelsens
arbetsutskott och folkhälsorådet har och deras delaktighet, synliggörande av rådens
frågor över hela kommunstyrelsens områden, vikten av ett föredragande område,
ordförandens roll samt hur rådens frågor hanteras och lyfts till övergripande plan.
______________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna.
______________
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KS/2014:11
§ 116
Information om kursinbjudningar oktober 2014
Kurs:
Plats:
Tid:
Avgift:
Målgrupp:

Äldreomsorgsdagarna
Stockholmsmässan, Älvsjö
26 – 27 november 2014
Se kursprogram
Politiker och tjänstemän

______________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna.
______________
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§ 117
Skrivelse anmäls för kännedom oktober 2014
Skrivelser
KS 2014:840
Inspektionen för vård och omsorg 2014-09-12 – Meddelande om inspektion vid
Andromeda tisdag 30 september 2014.
______________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna.
______________

