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Eva Skoglund (S) ersättare ej tjänstgörande
Ulla Kedbäck (MP) ersättare ej tjänstgörande
Mats Överfjord (M) ersättare ej tjänstgörande
Annika Westlund, verksamhetschef för Individ- och familjeomsorgen
(IFO) § 37- 42
Jan Eriksson, tf förvaltningsområdeschef § 37-45
Representant från Orustbostäder § 38
Annelie Karlsson, tf verksamhetschef vård och omsorg § 39
Ann-Christine Lööf, konsult stöd och omsorg § 39
Anna-Carin Säll, nämnd- och utskottssekreterare
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KS/2016:4
§ 37
Förvaltningsområde omsorg - Personärende april 2016 Utskottet för omsorg
Ärenden och beslut enligt särskilt protokoll med paragrafer 1097-1100
____________
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Exp:
Ledningsgruppen
KS/2015:1 976
§ 38
Bostad med särskild service för vuxna enligt lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade Förvaltningsområde omsorg 2015
Enligt Kommunstyrelsens beslut 27 januari 2016, § 19 beslutades att uppdra till
Förvaltningsområde omsorg att upprätta lokalbehovsprogram för bostad med
särskild service för vuxna och att under 2016, i samverkan med Förvaltningsområde
samhällsbyggnad, projektera för nytt boende med beräknad start under 2017.
Förslag till LSS-boende har tagits fram av Stiftelsen Orustbostäder.
Representant från Stiftelsen Orustbostäder presenterade förslag till LSS-boende i
Svanesund – det gäller en ombyggnation av befintlig fastighet ”Gruppboende alt 2
Centrumhuset del 2 2016-02-29 i Svanesunds centrum”. Byggstart planeras till
årsskiftet och inflyttning beräknas till sommaren 2017. Orustbostäder önskar en
referensgrupp från kommunen som kommer att vara med i processen för
ombyggnationen.
Tf. förvaltningsområdeschefen önskar veta hur utskottet för omsorg ställer sig till
förslaget och hur processen ska tas vidare.
Utskottet för omsorg beslutar
att ge tf. förvaltningsområdeschefen i uppdrag att driva frågan vidare gällande
ombyggnation till LSS-boende
_____________
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KS/2016:5
§ 39
Förvaltningsområde omsorg - Verksamhetsuppföljning april 2016 Utskottet
för omsorg
Övergripande
Intraprenad
Intraprenad är en övergripande fråga för alla förvaltningar inte specifikt riktat till
verksamheterna inom Förvaltningsområde omsorg.
Personalfrågor
Ny förvaltningsområdeschef är rekryterad, hon heter Lisbeth Tilly och kommer att
börja arbeta 2 dagar/vecka från och med vecka 16, hon kommer att öka upp sin
arbetstid succesivt och väntas gå in på heltid från och med vecka 22.
Rekrytering av verksamhetschef för stöd och omsorg pågår. Mona Berg är
sjukskriven och beräknas komma in i slutet av april för att avsluta sin tjänstgöring
inför pensionsavgång. Ann-Christine Lööf är konsult och går in och hanterar vissa
uppdrag som verksamhetschef inom stöd och omsorg.
Verksamhetschef för vård och omsorg avslutar sin anställning sista april, till dess är
han arbetsbefriad. Rekrytering av ny verksamhetschef kommer att ske.
JO-beslut
JO-beslut Dnr 6932-2014 – Allvarlig kritik mot Kommunstyrelsen i Orust kommun
och dess förvaltning för handläggning av en begäran om utlämnande av allmän
handling.
Vård och omsorg
Budgetunderskott i hemtjänstområde
Tf. verksamhetschef, utvecklingschef och förvaltningens ekonom arbetar med att
analysera budgetunderskottet i hemtjänst området Svanesund. Det kan konstateras
att det finns många timanställda i området och att sjukskrivningarna är höga, vilka
minskat något under första månaderna under 2016. Arbetet kommer att fortgå med
att söka reda på vilka de underliggande faktorerna är till det stora
budgetunderskottet.
Beslut: Utskottet vill få en återkoppling till nästa utskottsmöte 10 maj.
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Vikarieanskaffning
Det är svårigheter med rekryteringen inför sommaren men det ser ljusare ut i år än
hur det såg ut förra året. Vakansförmedlingen har varit på olika mässor för att
rekrytera sommarvikarier.
Stöd och omsorg
Assistansärende LSS
Ann-Christine Lööf är anställd som konsult till och med juni och kommer att hantera
några av verksamhetschefens ärende, bland annat assistansärendet inom LSS. AnnChristine föredrar ärendet för utskottet för omsorg. Diskussioner förs gällande de två
alternativ som finns att tillgå i dagsläget.
Individ- och familjeomsorgen
Ny lag – flyktingmottagandet
Den nya bosättningslagen (2016:38) gäller från och med den 1 mars 2016. Det
handlar om att kommuner blir skyldiga att ta emot nyanlända för bosättning. Syftet
med den nya bosättningslagen är att förbättra nyanländas möjligheter att komma in i
samhället och på arbetsmarknaden. Orust kommun kommer att få ta emot 59
personer 2016.
Verksamhetschefen kommer att anställa en person för enklare praktiska göromål
som att ställa iordning boenden.
Ensamkommande barn - handläggning
Orust kommun tog emot 71 barn på anvisning förra året, ytterligare några barn togs
emot via andra kanaler. Hälften av dessa barn har ingen handläggare, nästa vecka
börjar en konsult som ska arbeta med handläggningen för dessa barn.
Ensamkommande barn - boende
Mottagandet har bromsats upp från årsskiftet, Orust kommun har anmält 2 lediga
platser. Alla barn är placerade men de behöver omplaceras på olika sätt. Tvet – finns
kvar som reserv för att kunna placera yngre barn där.
Entreprenadavtal
Det finns HVB-hem som Inspektionen för vård och omsorg (IVO) inte har beviljat
tillstånd att bedriva verksamhet till ännu. Några barn från Orust kommun har
placerats i HVB-hem som inte har fått tillstånd från IVO, kommunen har då
upprättat entreprenadavtal med dessa boenden, det gäller Jokarjo AB och
Värmlandsgårdar. Verksamhetschefen kommer att följa upp dessa avtal.
Informationsträff
Det har anordnats en träff för gode män, där det fanns möjlighet att utbyta
information
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Vikarieanskaffning
Två konsulter är rekryterade och är på väg in i verksamheten för IFO. När det gäller
myndighetsutövning så ser det relativt bra ut inför sommaren. På biståndsidan
kommer det att saknas personal om än att verksamheten är något förstärkt
förnärvarande.
_____________
Utskottet lägger informationen till handlingarna.
____________
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Exp:
Ledningsgruppen
KS/2016:8
§ 40
Förvaltningsområde omsorg - Budget 2016
Inget att rapportera för närvarande, ekonomen återkommer till nästa utskottsmöte
med prognos per april 2016
____________
Utskottet lägger informationen till handlingarna.
____________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen
KS/2016:581
§ 41
Förordnande av ledamot att fatta beslut i brådskande ärenden enligt LVM och
LVU
När beslut enligt med LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga) och
LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa fall) ska fattas uppstår ibland situationer
där det finns behov av att snabbt fatta beslut. Socialtjänstlagen, LVU och LVM
medger rätt till ordförande, eller någon annan ledamot som nämnden har förordnat,
att fatta beslut i ärenden som är av särskilt brådskande natur och där nämnden eller
utskottet inte kan inväntas. Detta behov är i första hand tillgodosett genom att
socialnämndens ordförande genom lag har angiven rätt att fatta beslut, så kallad
kompletterande beslutanderätt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 29 mars 2016
Förslag till beslut
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att förordna utskottet för omsorgs ordförande Bertil Olsson och vice ordförande Ulf
Sjölinder att fatta beslut i ärenden där beslut i utskottet för omsorg inte kan avvaktas
enligt 11 § 1 och 2 st LVU, 27 § LVU samt 43 § 2 p LVU
att nedan namngivna tjänstemän ska ges kompletterande beslutanderätt enligt 43 § 2
p LVU
Annika Westlund, verksamhetschef
Ann-Catrin Waldén, enhetschef
Julia Lundwall, enhetschef
att paragrafen justeras omedelbart
____________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen
KS/2015:1 706
§ 42
Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg gällande tillsyn av HVB, Dnr
8.4.2–29176/2015-11
Inspektionen för vård och omsorg ställer krav på att Kommunstyrelsen ska
säkerställa att barn och unga som placeras i egna lägenheter har uppnått den ålder
som anges för den nya placeringsformen stödboende. Vid IVO:s tillsyn framkom att
två ungdomar, varav en var 15 år, bodde i egen lägenhet med stöd från kommunens
HVB Cassiopeja. IVO ställer krav på Orust kommun att
•

Kommunstyrelsen ska se till att barn och unga som placeras i egna lägenheter
har uppnått den ålder som anges för den nya placeringsformen stödboende.

Orust kommun har fått förlängd svarstid till 6 maj 2016.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 30 mars 2016
Förslag till beslut
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att som eget yttrande översända tjänsteskrivelse, daterad 2016-03-30, till
Inspektionen för vård och omsorg
____________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen
KS/2016:592
§ 43
Betalningsansvar för hemtjänsten och hemsjukvården i annan kommun
Från den 1 maj 2011 har riksdagen beslutat om möjligheter för vistelsekommun att
bl.a. erhålla ersättning från bosättningskommun för utförd hemtjänst vid tillfällig
vistelse i kommunen.
VästKom har sedan 2012 rekommenderat länets kommuner att tillämpa gemensamt
timpris för hemtjänst i annan kommun.
Sedan 1 januari 1999 har de 49 kommunerna i Västra Götaland ansvar för
hemsjukvård i ordinärt boende. Kommunerna ska ge hemsjukvård i ordinärt boende
åt personer bosatta inom länet oavsett om de är kommuninnevånare eller inte.
Samtliga landsting i Sverige har sig emellan ett avtal (riksavtalet för utomlänsvård),
som reglerar den ekonomiska ersättningen, när vård ges av annat landsting än där
den enskilde är bosatt.
VästKom har rekommenderat länets kommuner att följa detta avtal sig emellan
avseende ersättning för hemsjukvård i annan kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 31 mars 2016
Förslag till beslut
Utskottet för Omsorgs förslag till kommunstyrelsen
att
kommunstyrelsen ställer sig bakom VästKoms rekommendation avseende det årligen
justerade timpriset för hemtjänst i annan kommun.
att
kommunstyrelsen ställer sig bakom VästKoms rekommendation att följa det s.k.
riksavtalet för utomlänsvård och den prissättning som Västra Götalandsregionen
årligen beslutar om avseende hemsjukvård i annan kommun.
____________
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KS/2016:6
§ 44
Förvaltningsområde omsorg - Kursinbjudningar april 2016 Utskottet för
omsorg
Inga kursinbjudningar april månad
______________
Utskottet lägger informationen till handlingarna.
____________
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KS/2016:7
§ 45
Förvaltningsområde omsorg - Anmäls för kännedom: Skrivelser, beslut,
protokoll och cirkulär april 2016 Utskottet för omsorg
Protokoll
Förhandling enligt MBL § 11 2016-01-20 – Konvertering av vakanta tjänster inom
stöd och omsorg, från stödassistent till stödpedagog.
Förhandling enligt MBL § 11 2016-02-17 – Lokalavveckling av ungdomsmottagning i
Svensund
Förhandling enligt MBL § 11 2016-02-17 – Omfördelning av sysselsättningsgrad på
tillsvidaretjänster inom vård och omsorg, inom bemanningsgruppen Vinrankan
Förhandling enligt MBL § 19 2016-02-24 – Arbetsgivaren påkallar till Information
om att tillfälligt anställa undersköterskor i hemsjukvården, det görs för att klara ut
semesterperioden juni-augusti
Förhandling enligt MBL § 11 2016-02-24 – Tillfälligt anställa undersköterskor inom
hemsjukvården under sommarperioden
Förhandling enligt MBL § 11 2016-02-29 – Konvertering av en 100% tjänst på
Ekelyckans gruppboende, Konvaljevägen i Svanesund, från stödassistent till
stödpedagog
Cirkulär
Sveriges Kommuner och Landsting 2016-03-11 – Cirkulär 16:10 – Krav på
legitimation för vikarier för sjuksköterskor från den 1 januari 2016
Information
Vårdsamverkan Fyrbodal – Nyhetsbrev nr 1, april 2016 – Ny struktur för lokalt
närsjukvårdsarbete
Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och länsstyrelsen 2016-03-30- Förtydligande
av rutiner samt justering av årsplanering för mottagande av nyanlända för bosättning
2016, med bilagor 1, 2 och 3
____________
Utskottet lägger informationen till handlingarna.
____________

