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Övriga deltagare:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2016-03-15

Ulla Kedbäck (MP) ersättare ej tjänstgörande
Jan Eriksson, tf förvaltningsområdeschef omsorg § 26-36
Annika Westlund, verksamhetschef individ- och familjeomsorgen
(IFO) § 26-27, 29-30
Ann-Catrin Waldén, enhetschef IFO, barn och familjeenheten § 26
Julia Lundwall, enhetschef IFO, vuxenenheten § 34
Karin Hansen, socionom § 34
Ingvar Olsson, ekonom § 28
Anna Torstensson, utvecklingschef § 31
Ann-Christine Westberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska § 31
Anna-Carin Säll, nämnd- och utskottssekreterare

2

Orust kommun

Utskottet för omsorg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

3

2016-03-15

KS/2016:4
§ 26
Förvaltningsområde omsorg - Personärende mars 2016 Utskottet för omsorg
Ärenden och beslut enligt särskilt protokoll med paragrafer 1047-1069
____________
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Exp:
Ledningsgruppen
KS/2016:5
§ 27
Förvaltningsområde omsorg - Verksamhetsuppföljning mars 2016 Utskottet
för omsorg
Övergripande
Kommunchefen/tf förvaltningsområdeschef informerar om pågående rekrytering av
förvaltningsområdeschef för Förvaltningsområde omsorg. Två personer har kallats
till intervju och båda kommer att erbjudas att gå vidare med en personlighetstest.
Verksamhetschef för Stöd och omsorg är sjukskriven, verksamhetschef för individoch familjeomsorgen kommer att ansvara för handläggarna och LSS-handläggare på
bistånd fram till sommaren. Diskussion förs med enhetscheferna vilket stöd de
behöver fram till att verksamhetschefen är tillbaka. Rekrytering kommer att ske då
verksamhetschefen avslutar sin tjänst sista april.
Verksamhetschef för Vård och omsorg är sjukskriven, två tf verksamhetschefer är
förordnade t o m april.
Individ- och familjeomsorgen (IFO)
Hanteringen av asylsökande är det som upptar mycket tid för verksamheten. Under
2016 kommer Orust kommun att anvisas 59 nya kommuninvånare, det är cirka 7-8
personer per månad. Det måste hittas lösningar på bland annat boendefrågan och det
är svårigheter med rekrytering av handläggare.
När det gäller myndighetsutövning för ensamkommande barn är situationen
oroande, cirka 80 barn har Orust kommun tagit emot hittills och 39 av dessa barn
har ingen handläggare. Enhetschefen för familjeenheten är tungt belastad. En
konsekvens för handläggarna då det råder brist på boenden i kommunen, är att det
tar mycket tid att åka och besöka boenden utanför kommunen.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har inkommit med synpunkter på tillsyn
som gjorts på HVB Cassiopeja. IVO ställer krav på åtgärder och förvaltningen
kommer att skriva ett yttrande som utskottet för omsorg och Kommunstyrelsen
kommer att få ta del utav.
Förvaltningsområde omsorg har fått beslut från Förvaltningsrätten i Stockholm om
vitesföreläggande på 40 000 kronor gällande kontorslokaler på IFO.
Verksamhetschefen lyfter frågan gällande vikten av att följa upp
skyddsrondsprotokollen, att allvarliga brister i arbetsmiljön måste lyftas vidare upp i
organisationen för åtgärd.
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Stöd och omsorg (SoO)
Ordförande informerar kort om en pågående förhandling med ett
bemanningsföretag gällande ett assistansärende.
Vård och omsorg (VoO)
Verksamhetscheferna har sammanställt en kort redogörelse gällande arbetskläder till
följd av de nya föreskrifter som kom 160101 (SOSFS 2015:10). Dokumentet är ett
arbetsmaterial och delades ut på mötet.
Utskottet för omsorg beslutar
att verksamheten återkopplar till aprils utskottsmöte gällande
semestervikariesituationen
______________
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Exp:
Ledningsgruppen
Ekonom
KS/2016:8
§ 28
Förvaltningsområde omsorg - Budget 2016
Ingvar Olsson redovisar helårsprognos 2016 per sista februari.
Förvaltningsområde omsorg visar en budgetavvikelse på -4,4 mkr.
Övergripande överskott 3,8. Tillfällig karaktär, stimulansbidrag för att stärka
bemanningen i äldreomsorgen 2016.
IFO underskott -1,3 mkr. Familjehemsvård som placeringar och ersättningar har
startat på en högre kostnadsnivå än budgeterat -1,2 mkr.
Särskilda boende underskott -1,1 mkr. Administration och chefsstöd – 0,9 mkr.
Hemtjänst underskott -5,4 mkr. Stor volym i lönekostnader -4,9 mkr.
Hälso- och sjukvård överskott 0,2 mkr. Minskade hyreskostnader.
Stöd och omsorg underskott - 0,6 mkr. Klarar inte av att verkställa ett SFB beslut
fullt ut vilket minskar intäkterna från FK -0,7 mkr
Utskottet för omsorg beslutar
att Förvaltningsområde omsorg ska inkomma med förslag till utskottsmötet i april
om hur man kan nå budget i balans, det gäller främst Hemtjänsten - distrikt
Svanesund
_____________

Orust kommun

Utskottet för omsorg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

7

2016-03-15

Exp:
Ledningsgruppen
KS/2015:1 799
§ 29
Förslag till riktlinjer gällande ansökan ur Stiftelsen Fonden för behövande
inom Orust kommun
Stiftelsen Fonden för behövande inom Orust kommun bildades 1970 genom
sammanslagning av flera fonder. Enligt stiftelsens stadgar ska den disponibla
avkastningen delas ut till stöd åt åldringar, sjuka, handikappade eller andra behövande
inom kommunen, som inte ska ombesörjas av det allmänna. Av den årliga
avkastningen av fonden ska 1/10 läggas till kapitalet. Avkastning som inte används
reserveras för utdelning under kommande år.
Orust kommun har hos Kammarkollegiet ansökt om permutation, som 2015-09-10
fattade beslut om att upphäva de föreskrifter som begränsar användningen av
stiftelsens kapital. Bakgrunden till kommunens ansökan är att avkastningen av
stiftelsens kapital är så ringa att det inte räcker för att tillgodose ändamålet i rimlig
omfattning. Det bokförda värdet av stiftelsens tillgångar uppgick den 31 december
2014 till ca 119 000 kr.
Förvaltningsområde omsorg har fått i uppdrag av utskottet för omsorg att ta fram ett
förslag till hur medlen ska disponeras. För att möjliggöra utdelning av stiftelsens har
avkastningskravet tagits bort, vilket innebär att fondens tillgångar kommer att sina.
Kammarkollegiet påpekar i beslutet att stiftelsen anses upplöst när den saknar
tillgångar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 1 mars 2016
Utskottet för omsorg beslutar
att ställa sig bakom förvaltningens förslag till riktlinjer och delegation för Stiftelsen
Fonden för behövande, enligt upprättad tjänsteskrivelse
att Förvaltningen återkommer med information gällande fondutdelning till utskottet
för omsorg
____________
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Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen
KS/2016:319
§ 30
Anslutning till den nationella digitala tjänsten för ekonomiskt bistånd SSBTEK
Vid handläggning av ekonomiskt bistånd är det nödvändigt att inhämta information
från olika myndigheter och organisationer för att utreda och fatta beslut.
Socialnämnden har rätt att ta del av uppgifter om förmån, ersättning eller annat stöd
som den sökande erhåller, enligt 11 kap 11 § SoL, för att förebygga och minska
felaktiga utbetalningar. Idag hanteras mycket av informationsflödet manuellt, framför
allt via fax och telefon. Detta är tids- och resurskrävande och ökar risken för felaktiga
utbetalningar.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tillsammans Försäkringskassan och
andra myndigheter tagit fram en nationell digital tjänst, sammansatt bastjänst för
ekonomiskt bistånd (SSBTEK), som gör det möjligt för kommunerna att elektroniskt
få utlämnat information från Arbetslöshetskassornas samorganisation,
Arbetsförmedlingen, CSN, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och
Skatteverket. Tjänsten underlättar handläggningen av ekonomiskt bistånd och
möjliggör en enklare och säkrare hämtning av uppgifter.
Tjänsten bidrar i hög grad till en effektiv och rättssäker handläggning. Skyddet av
klienternas integritet ökar, eftersom känsliga uppgifter hanteras i en elektroniskt
skyddad miljö med avgränsad och direkt information. Tjänsten genererar positiva
effekter för den enskilde bidragstagaren i form av ökat utrymme för rådgivning och
kortare handläggningstid, vilket i sin tur medför att klienterna inte behöver vänta så
länge på försörjningsstödet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 16 februari 2016
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att ge SKL i uppdrag att fortsätta utveckla och förvalta den nationella tjänsten för
ekonomiskt bistånd
att anta erbjudandet om anslutning till tjänsten enligt den invånarbaserade
finansieringsmodellen
____________
Beslutsexpediering
Verksamhetschef Individ- och familjeomsorgen
Förvaltningschef förvaltningsområde omsorg
Enhetschef Vuxengruppen
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Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen
KS/2016:18
§ 31
Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse Förvaltningsområde omsorg 2015
Enligt 3 kap. 10 § PSL (patientsäkerhetslagen) ska vårdgivare senast den 1 mars varje
år upprätta en patientsäkerhetsberättelse.
Vårdgivare, de som bedriver socialtjänst och/eller verksamhet enligt LSS bör årligen
upprätta en kvalitetsberättelse.
Både patientsäkerhetsberättelsen och kvalitetsberättelsen är en del av det
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som skall finnas enligt SOSFS 2011:9
Vårdgivaren kan, för att undvika dubbelarbete, se till att det ur de uppgifter som
ligger till grund för kvalitetsberättelsen även går att ta fram det som behövs för den
årliga patientsäkerhetsberättelsen.
Utvecklingschefen och medicinskt ansvarig sjuksköterska presenterar kvalitets- och
patientberättelsen för utskottet för omsorg.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 7 mars 2016
Utskottet för omsorg beslutar
att Förvaltningsområde omsorg ger en föredragning i aprils utskottsmöte om hur
man avser att hantera frågan gällande behovet av att ompröva tidsbegränsade
biståndsbeslut
Utskottet för Omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
att anta Förvaltningsområde omsorgs Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2015
att anta de beskrivna åtgärderna för 2016 i Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen
2015
____________
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Exp:
Brottsofferjouren BOJ
Ledningsgruppen
KS/2016:22
§ 32
BOJ Brottsofferjouren i Kungälv, Stenungssund, Orust och Tjörn - Ansökan
om verksamhetsbidrag 2016
BOJ - Brottsofferjouren i Kungälv, Stenungssund, Orust och Tjörn ansöker enligt
skrivelse 7 februari 2016 om 10 000 kronor i Orust kommun i bidrag till
verksamheten 2016.
Utskottet för omsorg beslutade 12 maj 2015 § 48 att avslå Brottsofferjouren i
Kungälv, Stenungssund, Orust och Tjörns ansökan gällande verksamhetsbidrag 2015.
Brottsofferjouren är en ideell organisation. Brottsoffer som sökt och fått hjälp av
jouren har varit utsatt för bland annat misshandel, kvinnofridskränkning, våldtäkt,
sexualbrott, olaga hot, ofredande, stöld, rån, inbrott och skadegörelse. Hjälpen har
bestått av stöd och samtal, kontakter med polis och försäkringsbolag etc.
Enligt socialtjänsten kap 5 § 11 har socialtjänsten i varje kommun ansvar för att ge
stöd till brottsoffer och deras anhöriga. Hjälpen ska ske skyndsammast. Det är en
mänsklig rättighet att få stöd och hjälp om så önskas.
Polisen är numera skyldig att vid varje anmälan om brott fråga den brottsutsatte om
denna önskar hjälp och stöd av brottsofferjouren. Under senare år har vi märkt en
kraftig ökning av antalet ärenden som skickas till oss i och med detta. Samtliga i
jouren, stödpersoner och styrelse arbetar ideellt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 7 mars
Utskottet för omsorg beslutar
att bevilja Brottsofferjouren i Kungälv, Stenungssund, Orust och Tjörn med 6 000
kronor verksamhetsåret 2016
____________
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Föräldraföreningen FMN
Ledningsgruppen
KS/2015:372
§ 33
FMN Föräldraföreningen mot narkotika - Ansökan om verksamhetsbidrag år
2016
Föräldraföreningen Mot Narkotika ansöker enligt skrivelse 13 augusti 2015 om
verksamhetsbidrag för 2016 med 20 000 kronor.
Utskottet för omsorg beslutade 12 maj 2015 § 47 att avslå Föräldraföreningen mot
narkotika FMN:s ansökan gällande verksamhetsbidrag 2015.
FMN-Göteborg startade 1984 för att ge föräldrar och anhöriga till missbrukande
ungdomar ett forum. Föreningen är en politiskt och religiös obunden förening. Syftet
är att hjälpa anhöriga till missbrukare som behöver en annorlunda hjälp än vad
socialtjänsten och andra myndigheter kan erbjuda. Enligt skrivelsen besöker invånare
från Orust kommun regelbundet och tar del av verksamheten. Föreningen erbjuder
familjelivskurser till anhöriga, drogtester, motivationssamtal och föräldraföreningen
samarbetar ingående med olika myndigheter såsom polis, tull, socialtjänst, sjukvård,
skolor samt politiker och andra föreningar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 8 mars 2016
Utskottet för omsorg beslutar
att avslå ansökan om verksamhetsbidrag för 2016 till Föräldraföreningen FMN
____________
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Enhetschef IFO vuxenenheten
Ledningsgruppen
KS/2016:461
§ 34
Förvaltningsområde omsorg - Information 2016 Utskottet för omsorg
Julia Lundwall enhetschef vuxenenheten och Karin Hansen gav information om hur
förvaltningen arbetar med missbruksärenden inom vuxenenheten.
Ärende kommer in via anmälan från anhöriga, myndigheter m fl. Handläggare på
individ- och familjeomsorgen (IFO)/missbrukssidan tar en kontakt med personen
och ställer frågan om hen vill få hjälp eller stöd.
Handläggarna använder sig av ett frågeformulär ASI (Addiction Severity Index), det
handlar om standardiserade frågor som gäller kartläggning och bedömning av
problem och resurser för personer med missbruks- och beroendeproblem. Intervjun
innehåller huvudsakligen frågor om sju livsområde. Svaren läggs in i ett system som
genererar en sammanfattning som handläggaren använder sig utav vid återkoppling
till personen. Utifrån uppföljningen kommer man fram till vilket stöd som personen
kan behöva.
Ett annat instrument som handläggarna använder sig av är MET (Manual för
Motivationshöjande behandling) det används för att stötta klientens förmåga till
förändring, det ingår både frågeformulär och blodprover i MET.
Brukaren har rätt till att få en samordnad plan det är Socialstyrelsen som tagit fram
SIP (samordnad individuell plan). Lagregeln om individuell plan finns både i 2 kap. 7
§ socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och i 3 f § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),
HSL. Där står det bland annat att när någon behöver både hälso- och sjukvård och
stöd från socialtjänsten, ska landstinget och kommunen tillsammans upprätta en
individuell plan. Alla som behöver både hälso- och sjukvård och stöd från
socialtjänsten, och dessutom behöver en plan för att behoven ska kunna tillgodoses,
kan få en SIP.
Socialstyrelsen har tagit fram Återfallsprevention, vilket är en form av kognitiv
beteendeterapi (KBT) och syftar till att förebygga återfall i missbruk.
Övriga insatser som IFO kan bistå med är att det går att lämna urinprover på
enheten. Man samarbetar också med närliggande kommuner när det gäller
missbruksfrågor. Läget är något lugnare för tillfället när det gäller antalet
missbrukspersoner på Orust och då passar man på att titta över rutiner och en
broschyr håller på att tas fram.
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna
_____________

Orust kommun

Utskottet för omsorg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13

2016-03-15

KS/2016:6
§ 35
Förvaltningsområde omsorg - Kursinbjudningar 2016 Utskottet för omsorg
Vårdsamverkan Fyrbodal
Presentation av utredningen om ”Effektivare resursutnyttjande i vården” och ”Trygg
och effektiv utskrivning från slutenvård”
Plats: Högskolan Väst
Datum: 21 april
Tid: kl. 8.30–11.00
Kostnadsfritt, men anmälan krävs - sista anmälningsdag 15/4 2016
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna
____________
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§ 36
Förvaltningsområde omsorg - Anmäls för kännedom: Skrivelser, beslut,
protokoll, cirkulär 2016 Utskottet för omsorg
Dom
KS/2015:468
Förvaltningsrätten i Stockholm 2016-02-25 Mål nr 24490–15
Sökande: Arbetsmiljöverket
Motpart: Orust kommun
Saken: Utdömande av vite
Förvaltningsrättens avgörande: Förvaltningsrätten bifaller Arbetsmiljöverkets
ansökan och förpliktar Orust kommun att till staten utge vite om 40 000 kronor
Beslut
KS/2015:1 706
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 2016-02-29 Dnr 8.4.2–29177/2015-7
Ärendet: Tillsyn av HVB barn och unga vid Andromeda på Orust
Beslut: IVO vidtar ingen åtgärd, ärendet avslutas
KS/2015:1 706
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 2016-02-15 Dnr 8.4.2–29176/2015-11
Ärendet: Tillsyn av HVB Cassiopeja på Orust
Beslut: IVO ställer följande krav på åtgärder:
Kommunstyrelsen ska se till att barn och unga placeras i egna lägenheter har uppnått
den ålder som anges för den nya placeringsformen stödboende.
Redovisning av vidtagna åtgärder ska ha inkommit till IVO senast den 15 april 2016.
Förhandlingsprotokoll
Förhandling 2016-02-10 enligt MBL § 19 – Information gällande planer på
förändring i utförandet av personal assistans beträffande en enhet.
Meddelande
KS/2016:263
Socialstyrelsen 2016-02-03 Dnr 9.2–31016/2015
Rekvisition av stimulansmedel för kunskapssatsning för baspersonal i äldre- och
funktionshinderomsorgen kommuner 2016
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 2016-02-12 Dnr 16/00001
Överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och Landsting om stöd till
en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten
Cirkulär
Cirkulär 16:4 - Prolongering av Huvudöverenskommelse om lön och allmänna
anställningsvillkor m.m. – HÖK 11 – med OFRs förbunds område Hälso- och
sjukvård
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna
_________

