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Anders Wingård (FpO) ersättare ej tjänstgörande
Eva Skoglund (S) ersättare ej tjänstgörande
Annika Westlund, verk.chef för individ- och familjeomsorgen § 118, 119,
122-123
Anna-Karin Ödbrant, enhetschef familjeenheten IFO § 118
Eva Johansson, samordningsansvarig arbetsmarknadsenheten § 120
Berry Svensson, arbetsledare arbetsmarknadsenheten § 120
Ingvar Olsson, ekonom § 121
Solveig Eldenholm, verksamhetschef vård och omsorg § 126
Anders Asklund, förvaltningsområdeschef § 119-126
Anna-Carin Säll, utskottssekreterare
Lotta Hofmann, utskottssekreterare
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KS/2014:123

§ 118
Utskottet för omsorg - personärenden november 2014
Ärenden och beslut enligt särskilt protokoll med paragrafer 1206-1227.

_______________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen FO
Enhetscheferna IFO
KS/2014:1542

§ 119
Förvaltningsområde omsorg - Begäran att inrätta fler tjänster inom individoch familjeomsorgen
Familjeenheten, Individ- och familjeomsorgen, utreder och handlägger insatser för
barn och unga, även ensamkommande barn. Antalet ärenden har de senaste åren
ökat stadigt, samtidigt som personalbemanningen inte förändrats i samma
omfattning. Förändringar i Socialtjänstlagen och ökade krav på handläggning och
uppföljning i barnärenden har bidragit till att socialsekreterarnas roll i allt högre
utsträckning förändrats till ett allt mer administrativt uppdrag, vilket i viss mån står i
kontrast med uppdraget att vara i dialog med barn och unga och följa upp effekterna
av de insatser vi erbjuder. Antalet ärenden ligger nu på den nivån att vi riskerar att
tappa kvaliteten och möjligheten att försäkra oss om att barn och unga får den vård
och omsorg som de behöver genom regelbundna uppföljningar. Verksamheten
behöver förstärkas med tre tjänster; två socialsekreterare för barn och unga, varav en
till ensamkommande och en familjehemssekreterare.
Beslutsunderlag
Förvaltningsområde omsorg skrivelse 7 oktober
________________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att inrätta två heltidstjänster socialsekreterare inom familjeenheten till en kostnad av
ca 1,0 mkr. En tjänst är självfinansierad genom bidrag från Migrationsverket. Den
andra tjänsten finansieras genom tillskott i Budget 2015.
att inrätta en tjänst som familjehemssekreterare inom familjeenheten till en kostnad
av ca 500 tkr som finansieras genom tillskott i Budget 2015.
________________
.
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Exp:
Ledningsgruppen FO
Arbetsmarknadsansvarig
KS/2014:1531
§ 120
Rapport om kommunens arbete med strandstädning 2014
År 1994 började Orust kommun med strandstädning. Under tiden 7 april – 30
september har årets städning av kommunens öar och stränder pågått.
Det är kommunens naturvårdslag som i sin ordinarie verksamhet har utfört
strandstädning under sommarhalvåret 2014. För att utföra jobbet på bästa sätt och
för att kunna ta sig ut till öarna har en arbetsbåt varit stationerad på Stocken. Båtens
drevenhet gick sönder efter bara några veckor och båten fick tas upp och reparareras.
Detta innebar att någon strandstädning inte kunde utföras under maj månad.
Naturvårdslaget har även röjt sly med mera runt värdefulla kulturminnen på öarna i
skärgården. I år var naturvårdslaget även behjälpliga med att ta hand om döda sälar.
Kommunen deltar i en internationell skräpundersökning där Länsstyrelsen har utsett
Barrevik som referensstrand. Strandsträckan är 100 meter och städas 3 gånger/år.
För detta uppdrag får kommunen 16 000 kronor.
Projektet "Ren Kust i Bohuslän" syftar till att samordna och effektivisera
strandstädningen längs Bohuskusten. Målet med projektet är att få Europas mest
attraktiva och renaste kust. Uppdraget utförs i samarbete med miljöenheten i
kommunen.
Arbetsmarknadsenheten kan i år rekvirera 100 000 kronor från projektet.
Naturvårdslaget samarbetar med följande stiftelser och föreningar när det gäller
strandstädning:
• "Städa Sverige", som i sin tur engagerat några av kommunens föreningar
• Föreningen "Strandstädarna"
• "Håll Sverige Rent"
Beslutsunderlag
Förvaltningsområde omsorgs skrivelse 3 oktober
_______________
Utskottet för omsorg beslutar
att lägga informationen till handlingarna
_______________
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Exp:
Ledningsgruppen FO
Ekonomen
KS/2014:462
§ 121
Förvaltningsområde omsorg - Information om driftuppföljning 2014 Prognos 4
Bokslut och prognos per oktober 2014 innehåller helårsprognos 2014 och
budgetavvikelse med tillhörande korta kommentarer. Dokumentet visar även utfall
till och med oktober. Detta utfall är periodiserat i redovisningen och innebär till
exempel att kostnader för oktober som släpar och normalt kommer i november är
uppbokat i oktober. Det finns en kort jämförelse med bokslutet 2013 för
verksamheterna.
Samtal förs om budgetram, besparingsåtgärder som vidtagits men också om det
växande underskottet. Inom förvaltningsområde omsorg är det stöd och omsorg
som redovisar ett överskott men för övriga verksamheter ser man kostnadsökningar.
Inom individ- och familjeomsorgen ser man kostnader som ökar i och med antal
placeringarna enligt LVM och LVU. När det gäller LVM är det viktigt att utveckla
samverkan mellan socialtjänsten och sjukvården med anledningen av den ökande
missbruksproblematiken som är en nationell trend
Budgetarbetet inför 2015 startar inom kort och frågorna kring det stora underskottet
kommer då att finnas med.
_______________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna.
_______________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen FO
Enhetschefer IFO
KS/2014:1315
§ 122
Förvaltningsområde Omsorg - Regeringskansliets remiss 2014-08-26 Delaktighet och rättssäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård Ds 2014-28
I syfte att förstärka patientens rättssäkerhet och att stärka patientens ställning och
möjlighet till inflytande i tvångsvården föreslås i promemorian ”Delaktighet och
rättssäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård” vissa ändringar i lagen (1991:1128) om
psykiatrisk tvångsvård (förkortad LPT), och i lagen(1191:1129) om rättspsykiatrisk
vård (förkortad LRV). Det handlar bland annat om patientens medverkan i
vårdplanen, frågor om tvångsåtgärder och särskilda frågor rörande barn i psykiatrisk
tvångsvård.
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. De förändringar som föreslås i promemorian bidrar till
att lagen om psykiatrisk tvångsvård och lagen om rättspsykiatrisk vård i större
utsträckning kommer att likna lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård
av unga (LVU) och lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall(LVM), i sina
möjligheter för den enskilde att rättsligt pröva beslut om avskiljande och behandling
utan samtycke. I promemorian föreslås också att patientens delaktighet i vården ska
stärkas bland annat genom att det i lagen uttryckligen ska framgå att patienten ska
medverka vid upprättandet av den samordnade vårdplan som ska upprättas inför
ansökan eller anmälan om öppen tvångsvård.
Promemorian föreslår också att beslut om tvångsåtgärder som rör barn endast ska få
vidtas om det är förenligt med barnets bästa. Syftet är att säkerställa att beslut om
tvångsåtgärder mot barn alltid föregås av en analys av vilka konsekvenser det får för
barnet utifrån hans eller hennes förutsättningar och behov.
I övrigt föreslår promemorian regleringar avseende tidsaspekter på avskiljning och
fastspänning beträffande både barn och vuxna.
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Förvaltningens bedömning är att de ändringar som föreslås i lagen om psykiatrisk
tvångsvård och lagen om rättspsykiatrisk vård stämmer bra överens med övrig
tvångslagstiftning. Förslaget till förändringar i de båda lagstiftningarna innebär
möjligheter för den enskilde att överklaga vissa tvångsbeslut samt att vissa principer i
FN:s barnkonvention lyfts in. Förändringarna bedöms ha en marginell ekonomisk
effekt på det kommunala uppdraget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2014-10-27
________________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
________________
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Exp:
Ledningsgruppen FO
Enhetschefer IFO
KS/2014:40
§ 123
KS_2014_40 - Information om avtal - gemensam nätverksledare för
försörjningsstöd i Fyrbodals 14 kommuner
Försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd, har varit ett utvecklingsområde för FoU i
Fyrbodals kommuner. Med utgångspunkt från ett rådslag som genomfördes hösten
2012 startade ett 12 månaders Fou projekt under 2013. En utvecklingsledare
anställdes på 30 % för att leda ett nätverk med ansvariga från alla kommunerna.
Utvärderingen av projektet var positiv. Nätverksdeltagarna uttryckte en önskan om
fortsatt utveckling av kunskapen kring försörjningsstödsfrågor i nätverksform. Man
önskade ett fortsatt metodstöd och kunskapsinhämtning från forskningen.
2013 bekostades utvecklingsledaren med kommungemensamma FoU-medel, vilka nu
är slut. Socialchefer och Ifo-chefer har starkt markerat att försörjningsstöd är en
viktig gemensam fråga. Man har också påtalat att det behövs resurser för att hålla i ett
nätverk och stödja tillkomsten av en forskningscirkel i ämnet.
Genom en gemensam finansiering av en 10 % tjänst som nätverksledare kan frågor
som berör försörjningsstöd utvecklas i Fyrbodal på ett kostnadseffektivt sätt.
Nätverket ska träffas regelbundet under 2015. Kontakt med forskare inom området
kommer att tas för att delta i forskningscirkel. FoU Fyrbodal kommer att bistå med
stöd och service. FouRum IFO och FoU strateg blir ledningsgrupp och handledare
för nätverksledaren.
Kostnaden fördelas efter antalet invånare i kommunerna samt en generell
omkostnadsdel. För Orust kommuns innebär detta en kostnad om 6 273 kr.
Beslutsunderlag
Förvaltningsområde omsorgs skrivelse 21 oktober 2014
________________
Utskottet för omsorg beslutar
att lägga informationen till handlingarna
_________________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen FO
KS/2014:610
§ 124
Kvartal 3 2014 - Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som inte
har verkställts enligt SoL och 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.
Rapportering kvartal 3 2014 SoL och LSS
Verksamhetsområde

Individ- och familjeomsorgen
Vård och omsorg
Stöd och omsorg (LSS)

Antal beslut
ej verkställda
inom 3 mån.

3
1
0

Beslut
verkställt efter
3 mån.

1
1
0

Kvartalsrapporten har skickats till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och
kommunens revisor 15 oktober 2014.
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 skrivelse 28 oktober 2014
_______________

Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
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att godkänna statistikrapport kvartal 3 2014 för ej verkställda gynnande beslut och
tidigare rapporterade beslut som inte har verkställts under kvartal 2 2014 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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KS/2014:12

§ 125
Utskottet för omsorg 2014 - Skrivelser, beslut, protokoll, cirkulär, statistik
m.m. anmäls för kännedom
Rapport
Inspektionen för vård och omsorg 2014-10-29 - Ej verkställda beslut inom SoL och
LSS
KS 2014:281
Inspektionen för vård och omsorg oktober 2014 - Får jag gå på promenad idag?
Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen
Skrivelse
KS 2014:1638
Skrivelse ställd till Kommunstyrelsen i Orust kommun 2014-10-24 - Angående
synpunkter på matleveransen till äldre.
Cirkulär
Sveriges kommuner och landsting 2014-10-23 Cirkulär 14:39 - Budgetpropositionen
för 2015
Sveriges kommuner och landsting 2014-10-27 Cirkulär 14:41 – Bristande
tillgänglighet som en form av diskriminering – ändringar i diskrimineringslagen den 1
januari 2015
Information
KS 2014:1632
Migrationsverket 2014-10-27 – Information till landets samtliga kommuner om
anvisning av ensamkommande barn – utvidgade möjligheter
KS 2014:1633/109
Västbus-Samverkan för barn och ungas bästa 2014-10-01 – Västbus delregionala
ledningsgrupp för Fyrbodal
KS 2014:266
Västra Götalandsregionen 2014-10-21 – Dnr 108/22 - Information om förändrad
organisation för patientnämnderna i Västra Götalandsregionen
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Exp:
Ledningsgruppen FO
KS/2014:7
§ 126
Utskottet för omsorg - Verksamhetsuppföljning november 2014
Övergripande
Verksamhetsplaner
Det finns ett uppdrag att Förvaltningsområde omsorg ska ta fram ett underlag av
omsorgsplan utifrån budget 2015 med plan 2016-2017. Utskottet for information om
att ta fram ett förslag om verksamhetsplaner för verksamhetsområdena som sträcker
sig över kommande mandatperiod.
Lokaler
Återigen tar förvaltningsområdeschefen upp den stora lokalbristen inom
förvaltningsområde omsorg. Det råder stor brist på lokaler inom hela individ- och
familjeomsorgen, dels för handläggare som utför myndighetsutövning och dels för
arbetsmarknadsenhetens uteverksamheter och även andra uteverksamheter, där
lokalerna är undermåliga.
Samtal förs om hur lokalbristen påverkar personalen på negativt sätt, genomförandet
av skyddsronder som är försenade, övergripande uppdrag om översyn av lokaler i
kommunhuset samt individ- och familjeomsorgens akuta lokalbehov med mera.
Förvaltningsområdeschefen har lämnat ett förslag till ledningens lokalgrupp avseende
administrationen. Han efterlyser en akut lösning på lokalfrågan. Förvaltningsområdet
har löst lokalfrågan över tid med tillfälliga altenativ, vilket inte är hållbart längre. Det
gäller inte bara tjänstemännen i kommunhuset, utan även brukare som for flyttas
runt hela tiden. Det är ett krisläge och SSR efterlyser snarast en tidsplan och ett
förslag för att lösa lokalbristerna. I annat fall kommer denna arbetsmiljöfråga inom
kort hamna på CSG nivå.
Socialnämnd för individärenden
Kommunstyrelsen har diskuterat frågan om socialnämnd för individärenden. Samtal
förs om en renodlad socialnämnd, nuvarande brist av tillsyn gällande
förvaltningsområde omsorgs frågor samt kvalitetssäkring och granskning av
individärenden.
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Värd och omsorg
Samordnarrollen
En organisationsförändring är på gång för samordnarna inom hemtjänsten.
Enhetschefen för hemtjänstens samordning fick under hösten 2014 i uppdrag att
arbeta fram ett diskussionsmaterial på fördelar och nackdelar hur samordningen har
organiserats för i nuläget är de centralt placerade i Henån. Det gäller samordnarnas
placering och tanken är att de ska finnas i hemtjänstområdenas närmiljö, för att få ett
bättre samarbete i den dagliga planeringen av hemtjänstinsatserna.
Rapport från Inspektionen för värd och omsorg
Utskottet har fått för kännedom en rapport från Inspektionen för värd och omsorg.
Det gäller en rapport om tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen
2014. Som gäller vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på
särskilda boende. ”Får jag gå på promenad idag”. Verksamhetschefen för vård och
omsorg redogör för hur dessa insatser bevakas inom Orust kommun.
_______________

