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Ordförande och vice ordförande BOJ § 95
Annika Westlund, verksamhetschef individ- och familjeomsorgen
§ 96-106
Ann-Catrin Waldén, enhetschef individ- och familjeomsorgen, barnoch familjeenheten § 96
Lars Alverbratt, förvaltningsområdeschef § 97-109
Ymer Ilirzon, verksamhetschef vård och omsorg § 97
Mona Berg, verksamhetschef stöd och omsorg § 97
Ingvar Olsson, ekonom § 98-99
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Ann-Christine Westberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska
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Anna-Carin Säll, utskottssekreterare
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Exp:
Ledningsgruppen
KS/2015:1 025
§ 95
Information utskottet för omsorg 2015
Brottsofferjouren BOJ- ordförande och vice ordförande från BOJ välkomnades till
utskottet för att ge information.
Brottsofferjouren för Kungälv, Stenungssund, Orust och Tjörn är belägen med ett
kontor i Kungälv. De mänskliga rättigheterna ligger till grund för verksamheten.
Organisationen är ideell och har funnits från 1988. Jouren är ett komplement till
samhällets insatser och medverkar i det brottsförebyggande arbetet. Förutom
ordförande och vice ordförande finns ett antal stödpersoner i jouren som avlöser
varandra för samtal.
Nya medlemmar får utbildning inom verksamheten och följer till en början
stödpersoner för att få vägledning. Polisen ställer alltid frågan om ett brottsoffer vill
ha kontakt med BOJ och BOJ tar kontakt med brottsoffret om det är önskvärt.
Enligt socialtjänstlagen ska kommunen stötta brottsoffren. BOJ har också möjlighet
att sända brottsoffret vidare till myndighet vid behov som exempelvis socialtjänsten,
psykiatrin o s v.
BOJ har utgifter för hyra av kontor, telefonkostnader, reseersättning, kostnader för
grundutbildning och fortbildning. Under 2015 satsar Kungälv 1 krona per invånare,
Stenungssund 40 öre per invånare, Tjörn 60 öre per invånare, Orust 0 kronor. BOJ:s
målsättning är att få 6 kronor per invånare.

Utskottet för omsorg tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
____________
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KS/2015:35
§ 96
Utskottet för omsorg - personärenden november 2015 - Sekretess
Ärenden och beslut enligt särskilt sekretessprotokoll med paragrafer 1230-1244
____________
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Exp:
Ledningsgruppen
Enhetschef IFO, familjeenheten
KS/2015:36
§ 97
Utskottet för omsorg - Verksamhetsuppföljning 2015
Övergripande
Skrivelse gällande flyktingmottagandet
Förvaltningsområdeschef och verksamhetschef för IFO har lämnat över en skrivelse
till kommunchefen gällande respit i flyktingmottagandet, utifrån den mycket
ansträngda situationen gällande ensamkommande barn.
Eklunden
Förvaltningsområde omsorg blockförhyr fastigheten Eklunden, där finns att
disponera på lämpligt sätt för verksamheterna, gemensamhetsutrymme och cirka 35
lägenheter. Det finns kortsiktiga behov, de långsiktiga behoven behöver styra hur
man vill förändra äldreboende och LSS boende.
Utskottet för omsorg önskar rapportering från Förvaltningsområde omsorg gällande
Eklunden i december.
Stöd och omsorg
Kammarrättsdom
Verksamhetschefen informerar om Kammarrättsdomen gällande ett personärende
som utföll till kommunens fördel. VOS 2014:33 (199)
Inspektion
Inspektionen för vård och omsorg kommer på inspektion den 26 november, de
kommer att träffa enhetschefen och verksamhetschefen för aktuellt
verksamhetsområde.
ESF
Verksamhetschefen har gett synpunkter på ansökan om Europeiska socialfonden, se
mer information under för kännedom.
Individ- och familjeomsorgen
Flyktingsituationen i kommunen
Enhetschefen för individ och familjeomsorgens barn- och familjeenhet informerar
om de ensamkommande barnen och den personal som arbetar med dem och deras
situation. Det är en extra ordinär situation just nu. Flyktingmottagandet har ökat
enormt, Orust kommun tar emot och hanterar ensamkommande barn utöver avtalet,
cirka 3 barn i veckan anländer till kommunen. Personalen på Andromeda är hårt
belastade, barnens situation är ansträngd. De barn som kommer nu är i sämre skick
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än tidigare, flykten har varit längre och svårare och det är tydligt i mottagandet just
nu. Ångest och panikångest, ledsenhet och utbrott är fler av de yttringar som
personalen har att handskas med. Även för handläggarna har belastningen blivit
tyngre, familjeenheten köper in vuxenkonsult från familjeenheten men trots det
kommer inte alla ärenden att hanteras. Utredning av familjehem behöver göras
kontinuerligt. HVB-hemmen är fullbelastade för länge sedan. Det finns för
närvarande 16 outredda barn och det kommer ytterligare ett barn. Det är svårt att
rekrytera personal, på barn och unga avdelningen är 2,2 av 5 tjänster tillsatta.
Konsulter finns inte att tillgå för närvarande. Vid eventuell rekrytering ser man att
även introduktionen kan bli lidande i den situation som råder.
Handläggarna gör förenklade utredningar alltså inga djupgående utredningar om det
inte finns någon alldeles särskild anledning, enhetschefen avgör det. Uppföljningar
har glesats ut vilka annars görs var 7-8:e vecka, nu görs de var 12:e vecka. Man
förhåller sig till lagstiftningen men det finns inte någon luft i systemet.
Handläggarna får ta emot upprörda samtal som en följd av nuvarande läge.
Stopptider för ärenden som skall till utskottet hålls inte, vilket får till följd att ärenden
dukas på bordet. Enhetschefen är mycket oroad över situationen och är rädd att i
förlängning kommer det att leda till oskrivna utredningar.
Verksamhetschefen informerar om att Inspektionen för vård och omsorg har
inspekterat flyktingboendena Andromeda och Cassiopeja, hon återkommer med mer
information. Hon berättar också att Förvaltningsområdet omsorg har licens avseende
BBIC men att dokumenten inte används och att denna licens kanske behöver sägas
upp. Vi håller inte kraven för mottagandet av barnen. Verksamhetschefens oro för
personalens hälsa är stor.
När det gäller det övriga flyktingmottagandet så har Länsstyrelsen beordrat
transitboende men den lokalen har använts till ensamkommande barn. Det vanliga
flyktingmottagandet är inte så ansträngd på Orust och det är inte heller säkert att
mottagandet ska ske via omsorgen utan är till största delen boenderelaterat.
Ordförande önskar att samma information skall ges till nämnden.
IFO:s lokaler
När det gäller ombyggnationen av lokaler inom IFO så är personalen inte helt
överens med arbetsgivaren om det rådande planförslaget, fortsatta samtal kommer
att föras. Kvalitetsarbete – försöker att upprätthålla kvalitén, processkartläggningar
kan vara ett stöd för att följa upp arbetet.
Vård och omsorg
Intraprenad
Intraprenad – verksamhetschefen har kallat till MBL 11 förhandling i eftermiddag.
Verksamhetschefen berättar om ett studiebesök som gjorts i Helsingborg på boende
som drivs av Intraprenad, man fick ta del av deras erfarenheter. Inom förvaltningen
kommer det att skrivas avtal gällande Intraprenad, vilket kommer att lyftas till beslut i
kommunstyrelsen.
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Enkät sommarvikarier
Sammanställning av sommarvikarierna, resultatet ser positivt ut, de flesta är nöjda.
Det har funnits utbildningstillfällen men någon vikarie saknar exempelvis HLR
utbildning. När det gäller introduktion har det varit bra om än att några vikarier
uppfattade brister, exempelvis är det bra att få följa en person vid introduktion för att
få en mer sammanhållen information. Sammanfattningsvis kan 90 % av vikarierna
rekommendera detta arbete till vänner.
Punkt i dagordningen i april – hur jobbar man med rekryteringen inför sommarens
vikariesituation.

Utskottet för omsorg beslutar
att muntlig information från Förvaltningsområde omsorg gällande aktuell
flyktingsituation ges till kommunstyrelsen
att Förvaltningsområde omsorg rapporterar till utskottet i december månad gällande
Eklunden
att tillföra en punkt i utskottet för omsorgs dagordning i april – hur jobbar man med
rekryteringen inför sommarens vikariesituation.
_____________
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Exp:
Ledningsgruppen
Ekonomen
Personalchefen
KS/2015:338
§ 98
Budget 2015: Driftuppföljning, prognoser, delårsrapport gällande
Förvaltningsområde Omsorg
Helårsprognos per oktober 2015 redovisas av Ingvar Olsson.
Sista prognosen för 2015, budgetavvikelsen visar ett underskott på 11,3 mkr. I
augusti var budgeten prognostiserad med ett underskott på 14,7 mkr.
Ett antal verksamheter inom IFO har fått en positiv budgetavvikelse.
Verksamhetschefen flaggar för att budgeten kan ha någon variation gällande
flyktingmottagandet ensamkommande barn.
Schablonersättning för flyktingmottagandet är inte alltid positiv, för
ensamkommande barn täcker ersättningen utgifterna.
2016 måste det införas ett resursfördelningssystem inom hemtjänsten,
personalstyrkan ska varieras utifrån hur brukarbehovet ser ut över tid. Att se hur
mycket tid som läggs hos brukarna, hur mycket tid som läggs på administration, resor
o s v. Förvaltningsområdeschefen och ekonomen kommer att börja med att titta på
Svanesund hur fördelningen ser ut för verksamheten.
Förslag 2016 att titta på ett resursfördelningssystem och återkommer med förslag för
att komma till rätt med att fördela budget på ett mer rättvist sätt. När kan man få ett
preliminärt besked, frågan skickas med ekonomen. Förbereder en föredragning utan att föregripa ett beslut i KS, återkommer med detta i februari.
Sjuklön 4,8 mkr januari till och med september för Förvaltningsområde omsorg, dag
2-14. Det är hög sjukfrånvaro, hur ser kommunens rehabilitering ut för personal som
blir sjukskriven, bjud in personalchefen till utskottet i januari månad för att få en
återkoppling till utskottet

Utskottet för omsorg beslutar
att bjuda in ekonomen till utskottet i februari för att få en föredragning gällande
resursfördelningssystem
att bjuda in personalchefen till utskottet i januari månad för att få en återkoppling
gällande kommunens rehabilitering till sjukskriven personal
___________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen
KS/2015:622
§ 99
Kvartal 3 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 3 2015 SoL och LSS
Verksamhetsområde
Antal beslut
ej verkställda
inom 3 mån.

Beslut
verkställt
efter
3 mån.
Individ- och familjeomsorgen
6
1
Vård och omsorg
4
1
Stöd och omsorg (LSS)
1
0
Kvartalsrapporten har skickats till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och
kommunens revisor 15 oktober 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.
Beslutsunderlag
Förvaltningsområde omsorgs tjänsteskrivelse 30 oktober 2015
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna statistikrapport kvartal 3 2015 för ej verkställda gynnande beslut och
tidigare rapporterade beslut som inte har verkställts under kvartal 2 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:
Christina Halling
Ledningsgruppen
KS/2015:150
§ 100
Uppföljning av interkontrollplan 2015 för Förvaltningsområde omsorg
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen 6 kap. 1 § och 3 § leda och samordna
förvaltningen och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma
nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till
att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en intern
kontrollorganisation upprättas inom kommunens samlade behov. Kommunstyrelsen
beslutar om riktlinjer för intern kontroll. Nämnderna ansvarar för den interna
kontrollens utformning och funktion inom sitt verksamhetsområde.
Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter
utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll, och i de fall förbättringar
behövs ta initiativ till sådana.
Varje nämnd har en skyldighet att:
• Löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens
verksamhetsområde.
• Löpande eller minst årligen i samband med upprättande av
verksamhetsberättelse till årsredovisningen rapportera resultatet från
uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden till
kommunstyrelsen. Rapportering ska samtidigt ske till kommunens revisorer.
Förvaltningsområde omsorg intern kontrollplan för 2015 innehåller 7 st.
kontrollpunkter.
Interkontrollplan 2015 – IVO har ändrat sin Vites modell till kommunerna, om
kommunerna inte fullgör exempelvis LSS ärende i tid kan det komma att handla om
stora vitesbelopp.
Beslutsunderlag tjänsteskrivelse 22 oktober 2015
Utskottet för omsorg förslag till Kommunstyrelsens
att godkänna redogörelsen av utförda granskningar enligt 2015 års internkontrollplan
____________
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Exp:
Christina Halling
Ledningsgruppen
KS/2015:1 851
§ 101
Intern kontroll 2016
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.
Kommunallagen 6 kap. 7 § ”
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
Förvaltningsområde omsorgs Intern kontrollplanen för år 2016 innehåller 22
stycken. kontrollpunkter och dessa redovisas i bilaga Intern kontroll 2016.
Intern kontroll 2016 – Den interna kontrollen är en viktig del av kommunens
styrsystem. Matris har använts för att komma fram till vilka riskvärde de olika
processerna/rutinerna har gällande respektive kontrollpunkter. Ett bra
förbättringsinstrument.
Inspektionen för vård och omsorg har varit på tillsyn i Orust kommun och träffade
MAS och förvaltningsområdeschef gällande Lex Maria, de såg positivt på
förvaltningens kvalitetsarbete. Som exempel kan nämnas att verksamhetssystemet
Procapita och personlarmen slogs ut en helg utan åtgärd– hur säkerställer vi att detta
inte händer igen? - det ena är att säkerställa IT och det andra är att säkerställa
chefsjour/chefsberedskap.

Orust kommun

Utskottet för omsorg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12

2015-11-10

Beslutsunderlag tjänsteskrivelse 22 oktober 2015
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
att godkänna Förvaltningsområdet omsorgs 2016 Internkontrollplan
____________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen
KS/2015:1 842
§ 102
Förvaltningsområde Omsorg - Begäran att inrätta fler tjänster inom Individoch familjeomsorgen avseende utökat behov ensamkommande barn
Under 2015 har antalet aslysökande slagit alla rekord. Under 2013 tog Sverige emot
3852 ensamkommande barn. Motsvarande siffra för 2014 var 7049 barn. Den 9
oktober 2015 hade Sverige tagit emot 15 882 ensamkommande barn. Tillströmningen
av ensamkommande barn ligger på drygt 2000 barn per vecka.
Orust Kommun har under många år erbjudit 4 asylplatser för ensamkommande barn.
I februari 2015 skrevs avtalet med Migrationsverket om och utökades till 11 platser.
På grund av flyktingsituationen har kommunerna tvingats ta emot anvisningar utöver
avtalen sedan i mitten av sommaren. Sedan dess har i snitt två till tre barn per vecka
kommit till Orust. Vissa veckor har det kommit så många som fyra barn per vecka.
För att möta det ökade behovet har verksamheten utökat antalet boenden och
boendeplatser under året. Utöver Andromeda, ensamkommandeboende i Mollösund,
öppnade verksamheten ett nytt boende i Svanesund under våren, Casiopeja. Under
hösten har ytterligare ett boende öppnats i Mollösund, Pegasus. I november kommer
Casiopeja att kompletteras med moduler för att rymma fler barn. Trots anpassning så
täcker inte detta verksamhetens behov.
Enheterna för ensamkommande barn är bara tänkta som en boendelösning för
barnets första tid i Sverige. Därefter är det tänkt att barnet ska flytta vidare till
familjehem. Under 2015 har många barn från Orust fått nya familjer i familjehem på
grund av den utökade resurs verksamheten fick med ytterligare en
familjehemssekreterare. Detta gav möjlighet att arbeta mer aktivt med rekrytering
och utredning av nya familjer.
Utöver de egna resurserna i form av HVB i kommunalregi och egen rekryterade
familjehem tvingas Individ- och familjeomsorgen även köpa platser på externa HVB
och konsulentstödda familjehem för att täcka behovet av boendeplatser.
Med den aktuella situationen med ett mycket omfattande mottagande av
ensamkommande barn blir det allt svårare att uppbåda nya boendeplatser både inom
den egna verksamheten och inom extern verksamhet.
Orust Kommun får barn anvisade utöver vårt avtal med Migrationsverket.
Ärendetillströmningen har varit bortom alla prognoser. Bedömningen är att det inte
finns några andra möjligheter att lösa behovet än att utöka verksamheten med
ytterligare fyra behandlingsassistenter avseende modulboendet samt att anställa en
arbetsledare för att hålla stabiliteten i boendeverksamheterna. För att kunna
upprätthålla kvaliteten i myndighetsutövningen och erbjuda en dräglig arbetsmiljö är
det nödvändigt att komplettera med ytterligare en socialsekreterare och en
familjehemssekreterare avseende ensamkommande barn.
Personalutökningen med fyra behandlingsassistenter, en arbetsledare, en
socialsekreterare och en familjehemssekreterare för ensamkommande barn förväntas
inte belasta kommunens budget då kostnaderna (lönekostnad, omkostnader etc) kan
åter sökas hos Migrationsverket.

Orust kommun

Utskottet för omsorg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14

2015-11-10

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 20 oktober 2015

Utskottet för omsorg beslutar
att inrätta fyra heltidstjänster behandlingsassistenter för kommunens enhet för
ensamkommande till en kostnad av ca 1 700 tkr samt
att inrätta en tjänst som arbetsledare för kommunens enhet för ensamkommande till
en kostnad av ca 500 tkr samt
att inrätta en tjänst som socialsekreterare ensamkommande för familjeenheten till en
kostnad av ca 500 tkr samt
att inrätta en tjänst som familjehemssekreterare ensamkommande för familjeenheten
till en kostnad av ca 500 tkr
att skrivelsen lämnas för kännedom till kommunstyrelsen
Tjänsterna är självfinansierade genom bidrag från Migrationsverket.
____________
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Exp:
Ledningsgruppen
KS/2015:46
§ 103
Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa, överenskommelse
mellan staten och SKL, PRIO. Hänvisning även till KS 2012:2 955, KS 2013:1
847 och KS 2014:1 875
Information ges gällande PRIO – Plan för riktade insatser inom området Psykisk
ohälsa.
SKL och Socialdepartementet fortsätter satsningen om stöd till riktade insatser för
att förbättra vården och omsorgen för barn och unga med psykisk ohälsa och
personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik.
Förvaltningsområde omsorg har ansökt om medel för PRIO enligt 2015 års
överenskommelse inom området psykisk ohälsa - bedömningskriterier och
anvisningar för grundkrav och prestationsmål.

Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna
______________

Orust kommun

Utskottet för omsorg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16

2015-11-10

Exp:
Ledningsgruppen
KS/2015:1 614
§ 104
Delegationsbeslut och avtal enligt delegationsordningen 1.15 Förvaltningsområde omsorg
Ordförande beslut gällande ansökan om tillstånd till spel på värdeautomater, gällande
Christers Bar, Henån d nr 15Li6056, KS/2015:1 614.
Yttrandet lämnas utan erinran 2015-10-30.
Beslutsunderlag
Yttrande 12 oktober 2015
Anteckningar vid besök 30 oktober 2015

Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna.
_____________

Orust kommun

Utskottet för omsorg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17

2015-11-10

Exp:
Ledningsgruppen
KS/2015:1 614
§ 105
Delegationsbeslut och avtal enligt delegationsordningen 1.15 Förvaltningsområde omsorg
Ordförande beslut gällande ansökan om tillstånd till spel på värdeautomater, gällande
Vägkrogen, Varekil d nr 15Li5329, KS/2015:1 614.
Yttrandet lämnas utan erinran 2015-10-30.
Beslutsunderlag
Yttrande 30 oktober 2015
Anteckningar vid besök 29 oktober 2015

Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna.
_____________

Orust kommun

Utskottet för omsorg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18

2015-11-10

Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen
Enhetschef vuxenenheten
Socialsekreterare i ekonomi- och mottagningsgrupperna
KS/2015:1 872
§ 106
Förslag till nya riktlinjer för vuxenenheten gällande ekonomiskt bistånd från
och med 2015
I december 2013 utgav Socialstyrelsen en handbok gällande ekonomiskt bistånd, med
titeln Ekonomiskt bistånd – handbok för socialtjänsten1. Handboken ersatte 2003 års
handbok. Den utgår från bestämmelserna om rätten till bistånd i socialtjänstlagen
och Socialstyrelsens rekommendationer i allmänna råd (SOSFS 2013:1) om
ekonomiskt bistånd. Handboken hade uppdaterats med hänsyn till nya rättsfall, JObeslut och ändringar i lagstiftning. Dessa förändringar i Socialstyrelsens
rekommendationer, gav anledning till en övergripande uppdatering av Orust
kommuns riktlinjer för arbetet med ekonomiskt bistånd. De riktlinjer som föreslås
antas, har formulerats för att överensstämma med dagens rättspraxis, Socialstyrelsens
handbok samt rekommendationer och allmänna råd.
Riktlinjerna är ett stöd i socialsekreterarnas handläggning av ekonomiskt bistånd och
skall främja rättssäkerhet och likhetsprincipen. Principen innebär inte att alla beslut
skall vara lika, utan att fall där de sakliga förutsättningarna är lika skall bedömas på
samma sätt. Riktlinjen skall vara vägledande men ersätter inte socialtjänstlagen, vilken
förutsätter en individuell prövning i varje enskilt fall.
Det är av stor vikt att Orust kommun har uppdaterade riktlinjer som stämmer
överens med Socialstyrelsens handbok och rådande rättspraxis.
Utskottet för omsorg återkopplar att riktlinjerna är informativa och är genomgående
ett bra dokument. Verksamhetschefen betonar att dessa riktlinjer är ett stöd vid
handläggningen.
Beslutsunderlag
Bilagan Handläggning av ekonomiskt bistånd, IFO.
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att anta de föreslagna riktlinjerna och att de skall gälla för handläggning av
ekonomiskt bistånd från och med 2015
att uppdra åt enhetschef vid vuxenenheten att årligen se över riktlinjerna och hålla
dem uppdaterade samt vid förslag på större förändringar lyfta dem till
Kommunstyrelsen för beslut
Beslutsexpediering
Ledningsgruppen
Enhetschef vuxenenheten
Socialsekreterare i ekonomi- och mottagningsgrupperna
1

Socialstyrelsen, artikelnummer 2013-12-31

Orust kommun

Utskottet för omsorg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19

2015-11-10

Exp:
Ledningsgruppen
Förvaltningsområde samhällsutveckling
KS/2014:603
§ 107
Yttrande från Förvaltningsområde omsorg gällande detaljplan Tången 3:4
Mollösund 5:398
Utskottet för samhällsutveckling har översänt ovanstående detaljplan för samråd
enligt plan- och bygglagen 5 kap. 11 §.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förutsättningar för uppförandet av ett nytt
avloppsreningsverk, ett värmeverk samt ett verksamhetsområde för småindustri på
fastigheten Mollösund 5:398 och del av Tången 3:4 väster om Länsvägen. Planens
syfte är också att möjliggöra för sjutton nya tomter för enbostadshus på fastigheten
Tången 3:4 och del av Mollösund 5:398, öster om Länsvägen.
Planarbetet för denna detaljplan drivs enligt reglerna för enkelt planförfarande enligt
PBL 2010:290
Beslutsunderlag
Planbeskrivning Detaljplan för Tången 3:4, Mollösund 5:398 m.fl.
Plankarta Detaljplan för Tången 3:4 och Mollösund 5:398 m.fl.
Grundkarta Detaljplan för Tången 3:4 och Mollösund 5:398 m.fl.
Utskottet för omsorg beslutar
att Förslag till detaljplan för Tången 3:4 Mollösund 5:398, Orust kommun lämnas
utan erinran. Tillgängligheten för personer med funktionshinder skall beaktas vid
exploateringen.
att lämna utskottet för omsorgs beslut till utskottet för samhällsutveckling
_____________

Orust kommun

Utskottet för omsorg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20

2015-11-10

Exp:
Ledamöter
KS/2015:37
§ 108
Förvaltningsområde omsorg - Kursinbjudningar 2015
Göteborgsregionens kommunalförbund
En förbättrad bostadssituation för äldre
Plats: GR, Anders Personsgatan 8, Göteborg
Datum: 30 november 2015
Tid: 13.00–15.30
Kostnad: 650 kronor exkl. moms
Anmälan: sista dag 16 november, www.grkom.se/kurser
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna
_____________

Orust kommun

Utskottet för omsorg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21

2015-11-10

KS/2015:38
§ 109
Utskottet för omsorg 2015 - Skrivelser, beslut, protokoll, cirkulär, statistik
m.m. anmäls för kännedom
Beslut
KS 2015:1 672
Inspektionen för vård och omsorg 215-10-28 D nr 8.5–27851/2015-5 – Tillsyn inom
äldreomsorgen vid biståndsenheten i Orust, oanmäld. Orust kommun har att
säkerställa, att dokumentation under myndighetsutövning följer gällande föreskrifter
och att målen för respektive insats framgår av beslutet. Med gjorda uttalande avslutas
ärendet. IVO kan komma i annan tillsyn att granska dokumentationen under
myndighetsutövning i Orust kommun.
Begäran
KS 2015:1 706
Inspektionen för vård och omsorg 215-10-22 D nr 8.4.2–29176/2015-8 – Begäran
om yttrande gällandetjänsteanteckningar vid föranmälda inspektioner på HVB
Cassiopeja och HVB Andromeda den 15 oktober. Nämndens yttrande ska ha
kommit IVO tillhanda senast den 20 november.
Information
KS2015:1878
Kommun Lex 2015-10-20 – Angående ansvaret för vård och omsorg till asylsökande.
KS2015:1843
Projektansökan ESF Kompetensförsörjning vård och omsorg. Synpunkter på
projekthandlingar Fyrbodal vård och omsorg ”Vi förändrar arbetsmarknaden”.
Migrationsverket 2015-10-20 – Migrationsverket i Vänersborg har skrivit kontrakt
med Tofta Gård gällande mottagande av asylsökande 2015-10-21-2016-05-21.
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna
_____________

