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Anders Wingård (Fpo), ersättare ej tjänstgörande
Eva Skoglund (S), ersättare ej tjänstgörande
Elizabeth Berndtsson, biståndshandläggare § 12
Mona Berg, verksamhetschef HO § 12, 21
Anna-Karin Ödbrant, enhetschef familjeenheten IFO, § 12-14
Julia Lundwall, enhetschef vuxengruppen, IFO, § 12, 14
Eva Johansson, arbetsmarknadsansvarig AME, § 15
Anna Torstensson, verksamhetsutvecklare/utredare § 16, 19
Ingvar Olsson, ekonom § 18
Ann-Christine Westberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska § 19- 20
Anders Asklund, förvaltningsområdeschef
Lotta Hofmann, sekreterare
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KS/2014:123
§ 12
Personärenden februari 2014
Ärenden och beslut enligt särskilt protokoll med paragraf 1018 – 1032.
______________
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Exp:
Ledningsgruppen FO
Enhetschefer familj/vuxen IFO
För kännedom Kommunstyrelsen
KS/2014:188
§ 13
Information till Utskottet för omsorg - Behov av konsulter från och med
februari månad inom familjeenheten i individ- och familjeomsorgen
I mitten av januari blev två socialsekreterare Barn/unga långtidssjukskrivna.
Inom barn- och ungagruppen finns 4 heltidstjänster som handlägger ca 80 ärenden
gällande barn 0-18 år (ej ensamkommande). 2 av dessa tjänster har således sedan
mitten av januari inte haft någon handläggare. Sammanlagt handlar det om 12
utredningar och totalt berörs 28 barn. Flera av utredningarna har passerat 4 månaders
utredningstid.
Barn- och ungagruppen har för närvarande en överanställning om en heltidstjänst.
De tre återstående socialsekreterarna har under januari fått samtliga nya utredningar
fördelade till sig, samt vissa av de insatser som de sjukskrivna handläggarna
ansvarade för och de har inte utrymme för att ta på sig mer.
Därtill har inkommit en ansökan om medgivande av vård enligt Föräldrabalken,
vilken inte kan handläggas inom verksamheten eftersom det finns en jävsituation.
Med anledning av ovanstående så har verksamheten rekryterat två konsulter via
Teambo. Den ene kommer att ta två enskilda ärenden; jävs-ärendet samt en
omfattande barnavårdsutredning. Den andre konsulten kommer att befinna sig heltid
i tjänst på kontoret. I samband med hans start 3 februari 2014 kommer han få
fördelat 15 utredningar, varav 11 kommer från de sjukskrivna socialsekreterarna och
4 är nya utredningar samt 8-10 ärenden för uppföljning.
Individ- och familjeomsorgen bedömer att den uppkomna situationen är omöjlig att
lösa om lagkraven skall kunna upprätthållas och om inte köp av konsulttjänster
genomförs.
______________
Samtal förs om vikten av att inte myndighetsutövningen fallerar, svårigheter som
finns i handläggarprocessen när handläggare slutar samt fördelar med att konsulter
kan vara en enorm tillgång som mentorskap för nya oerfarna handläggare. Positivt är
att mörkertalen minskar i gruppen barn 0 – 12 år som är i behov av insatser genom
den anmälningsplikt som bland annat MVC, BVC, folktandvården, öppna förskolan
och skolan har.
Utskottet lägger informationen till handlingarna.
_______________
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Exp:
Ledningsgruppen FO
Enhetschefer familj/vuxen IFO
KS/2013:261
§ 14
Överenskommelse avseende kommungemensam socialjour mellan 11
kommuner i Fyrbodal - Uppföljning enligt beslut 2013-02-19 § 24
Utskottet för omsorg beslutade 2013-02-19 att få en uppföljning i början av 2014 i
samband med kommunstyrelsebeslut att godkänna överenskommelse avseende
kommungemensam socialjour mellan 11 kommuner i Fyrbodal.
______________
Referensgruppen är väldigt nöjda med överenskommelsen som visar sig har fungerat
alldeles utmärkt.
Individ- och familjeomsorgen återkommer med skriftligt material i samband med
årsredovisningen som utskottet kommer att ta del av i april.
Utskottet lägger informationen till handlingarna.
_______________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen
Enhetschefer familj/vuxen IFO
Arbetsmarknadsansvarig AME
KS/2014:139
§ 15
Feriepraktik för skolungdomar och Sommarlovsentreprenörer sommaren 2014
Enligt förvaltningsområdets skrivelse 24 januari 2014 planerar
Arbetsmarknadsenheten att anordna feriepraktikplatser för skolungdomar 2014.
Platserna erbjuds ungdomar folkbokförda i kommunen och som går ut 9:an i
grundskolan, 1:an i gymnasieskolan eller särskolan. En praktikperiod omfattar tre
veckor, 5 timmar/dag dock max 75 timmar/ungdom.
Ersättningen till ungdomarna har i flera år varit 52 kr/tim för ungdomar 16-17 år och
65 kr/tim för ungdomar 18-19 år. Ersättningsnivån bör därför höjas något.
År 2013 fanns 677 000 kronor i budget och 124 ungdomar kunde erbjudas en plats. I
befintlig budget för feriepraktik finns 576 000 kronor. Detta innebär att cirka 100
ungdomar kan erbjudas en praktikplats 2014.
I samarbete med Tjörns kommun anordnades Sommarlovsentreprenör 2013.
Extra medel för projektet, 75 000 kronor, tilldelades under våren 2013.
Arbetsmarknadsenheten utreder möjligheterna till samarbete med Tjörns kommun
även i år. För 2014 finns inga medel inom Arbetsmarknadsenhetens budgetram för
projektet. Ska projektet Sommarlovsentreprenör genomföras även 2014 behövs extra
medel.
______________
Johan Stein (C) tillstyrker förslaget men föreslår utskottet att det i förslaget göra ett
tillägg att medel tas ur Kommunstyrelsens budget för finansiering av de båda
posterna, 175 000 kronor dels för erbjudande av feriepraktikplats dels att genomföra
projektet Sommarlovsentreprenör”.
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att höja ersättningsnivån för feriepraktikanter till 55 kronor/timme för ungdomar 16
– 17 år och 67 kronor/timme för ugndomar 18 och äldre
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att tilldela verksamheten 100 000 kronor för att kunna erbjuda fler ungdomar en
feriepraktplats
att tilldela verksamheten 75 000 kronor för att kunna genomföra projektet
Sommarlovsentreprenörer
att medel tas ur Kommunstyrelsens budget för finansiering av de båda posterna,
175 000 kronor dels för erbjudande av feriepraktikplats dels att genomföra projektet
Sommarlovsentreprenörer.
______________
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Exp:
Ledningsgruppen FO
MAS
KS/2014:7
§ 16
Verksamhetsuppföljning februari 2014
Övergripande
Kostnad per brukare (KPB)
Information om Ensolutions uppdrag att ta fram kostnad per brukare 2013 inom
Förvaltningsområde omsorg enligt aktivitetsplan. Ledamöterna tar del av tids- och
aktivitetsplan för kostnad per brukare 2013, som gäller för handikappomsorgen,
individ- och familjeomsorgen och vård och omsorg.
Uppdraget ska vara klart 8 maj och en slutpresentation sker i Kommunstyrelsen 29
juni. Utskottets ledamöter är välkomna den 8 maj då Ensolution AB presenterar
utredningen för Förvaltningsområde omsorg. Därefter sker eventuellt en revidering
av slutrapporten innan den presenteras för Kommunstyrelsen.
Internkontroll
Tidigare plan för internkontroll måste revideras. Vissa punkter ingår numera i
kvalitets- och patientberättelsen. Ärendet bereds på utskottets sammanträde i mars.
Budget
Förvaltningsområdeschefen redogör för tidigare beslutade besparingsåtgärder 2013
gällande tjänster i flyktingmottagningen och i rehab-enheten.
Förmedling av pensionärslägenheter
Ordföranden, viceordföranden och förvaltningsområdeschefen har träffat Stiftelsen
Orustbostäder och fört en dialog med anledning av omsorgens förmedling av
pensionärslägenheter i på Svanesund och i Ellös.
Utifrån redogörelsen från mötet samtalar utskottet om köhanteringen, tomhyror,
socialtjänstens uppgifter och ansvarsområde, formulering av tydliga riktlinjer vad
som gäller, omvärldsbevakning och bostadsplanering i Orust kommun, olika
bostadsbolag för olika former samt politikens roll i frågorna.
Biståndsenheten
Det kommer att ske en tillsättning av enhetschefstjänst för biståndshandläggarna.
Förvaltningsområdeschefen skriver fram ett ärende.
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Vård och omsorg
Ågården
Ågården 2 öppnas upp enligt planeringen. Erbjudande har gått ut till omsorgstagare.
Det gäller 8 platser. Förvaltningsområdeschefen kontaktar Linda Nilsson, ansvarig
enhetschef för Ågården som kan komma och informera om verksamheten.
Testprojekt i hemtjänsten
Information om testprojekt i hemtjänsten i syfte att förbättra områdena. Förslagen
har kommit från medarbetarna och 2 av förslagen kommer att utvecklas inom
verksamheten genom att provas på i pilotgrupper. Planeringen är att starta i
mars/april.
Hemplaneringsteam
Hemplaneringsteamet har efter nyår kommit igång med projektet. Samtal förs om
syftet med hemplaneringsteamet, vårdplanering på hemmaplan enligt
telefonkontakter med omsorgstagare, anhöriga eller andra berörda personer. Syftet
med hemplanering är att skapa trygghet för omsorgstagaren. Det finns en begränsad
tid för teamet innan hemtjänsten tar över insatserna. Projektet kommer att hålla på
till och med augusti månad.
Översyn hemsjukvården och rehab enheten
Det pågår en översyn om hemsjukvårdens sjuksköterskors uppdrag och roll de har i
sin profession. I översyn ingår också rehabfrågor, geografisk placering och
nattorganisationen. Översynen ska medföra tydligare struktur och uppdrag som
sjuksköterskorna har samt även förbättra teamarbetet, kvalitetsarbetet m.m. Det
kommer en rapport av genomlysningen.
Demenssjuksköterska
I samband med hemsjukvårdens och rehab enhetens översyn kommer också
demenssjuksköterskans roll ses över. Samtal förs om olika behov av specialistkompetens i sjuksköterskan roll och grunden i professionen gällande patientansvar.
ÄBIC
Information om planering av införandet av ÄBIC-modellen dels utbildningen i
modellen dels översyn av teknikfrågor för verksamhetssystem och IT överlag.
Uppdrag heltidstjänster
Kommunstyrelsen har gett i uppdrag till personalchefen att undersöka möjligheterna
att kunna erbjuda fler heltidstjänster i Orust kommun. Utskottet diskuterar kostnader
för att kunna erbjuda heltidstjänster inom förvaltningsområdet under förutsättning
av medel tillförs av Kommunstyrelsen, kostnader för AVA-turer, åtgärder att få ner
sjuktalen i verksamheterna samt kommunstyrelsebeslutet där uppdraget ligger på
personalenheten att utreda om fler heltidstjänster kan erbjudas i kommunen och vad
det kan kosta kommunen.
Utskottet lägger informationen till handlingarna.
______________

Orust kommun

Utskottet för omsorg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10

2014-02-11

KS/2013:1070
§ 17
Genomlysning av kommunens organisation - Förvaltningsområde omsorg
Denna genomlysning har gjorts som ett följduppdrag från rapporten ”Genomlysning
Orust kommun”, som levererades i september 2013. En av de prioriterade
rekommendationerna i huvudrapporten var att ”samtliga förvaltningsområden bör
genomgå en analys” med syfte att optimera ledning och styrning samt öka
effektiviteten.
Syftet med denna genomlysning är att göra en temperaturmätning av
förvaltningsområde Omsorg och belysa faktorer som ska leda till att få en
verksamhet som kan uppnå en budget i balans och ge förslag till prioriterade
aktiviteter.
Inför genomlysningen har avgränsningar gjorts till att inom förvaltningsområde
Omsorg exkludera flykting- samt arbetsmarknadsenheten.
______________
Samtal förs om åtgärdsplaner som måste göras utifrån det genomlysningen visar på,
svårigheten att få ner sjuktalen och vikten av att göra en djupare analys i
verksamheterna för att begränsa sjuktalen, strukturfrågor i verksamheten och
personalenheten.
Samtal förs även om tabell på nyckeltal för kostnader Orust jämfört med snitt för alla
kommuner, som visar att Orust kommun har låga kostnader för vård och omsorg,
individ- och familjeomsorgen och handikappomsorgen.
Utskottet lägger informationen till handlingarna.
______________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen FO
KS/2014:103
§ 18
Förvaltningsområde omsorgs verksamhetsberättelse 2013
Utskottet för omsorg har i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens
ekonomienhets anvisning upprättat en verksamhetsberättelse för utskottets
verksamheter för perioden 1 januari till och 31 december 2013, som ska ingå i
kommunens årsredovisning.
______________

Förslag till beslut
Utskottet för omsorg beslutar
att godkänna verksamhetsberättelsen för Förvaltningsområde omsorg för 2013
att verksamhetsberättelsen lämnas till Kommunstyrelsen.
______________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen FO
MAS
KS/2014:103
§ 19
Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse Förvaltningsområde omsorg 2013
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.
Orust kommun har valt att skriva Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelsen som ett
dokument med anledning av ovanstående skrivning.
Enligt förvaltningsområde omsorgs skrivelse 20 januari 2014 beskriver Kvalitets- och
Patientsäkerhetsberättelsen 2013 systematiska kvalitetsarbetet med kvalitetsregister,
egenkontroll och avvikelser. Den innehåller också en inventering av utbildningsnivån
och beskriver vilka utbildningar som är genomförda under 2013.
Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelsen avslutas med hur det systematiska
kvalitetsarbetet skall fortgå och utvecklas under 2014.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att anta Förvaltningsområde omsorgs Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2013
Utskottet justerar paragrafen omedelbart.
______________
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KS/2014:104
§ 20
Förvaltningsområde omsorg - Köp av Hospiceplats
Ledamöterna tar del av diskussionspunkter för ansökan om Hospiceplats.
Diskussionspunkterna gäller dels nuläge som innebär att Utskottet/
Kommunstyrelsen beslutar idag om Hospicepalts för kommuninvånarna i Orust då
kommunen inte kan erbjuda Hospicevård i egen regi dels framtiden hur
handläggningsprocessen kan gå till för erbjudande av Hospiceplats för kommunens
invånare.
Ledamöterna får information om de olika begreppen och skillnaderna för
vårdformerna palliativ vård, vård i livets slutskede och Hospicevård. Samtal förs om
delegation utifrån läkarintyg, frågor om avtal och köp av plats samt Hospicevård i
Göteborg.
Förvaltningsområdet tar fram beslutsunderlag till sammanträdet i mars.
Utskottet lägger informationen till handlingarna.
______________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen FO
LSS-handläggaren
KS/2014:95
§ 21
Handbok för handläggning enligt lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS
I lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) anges, att det är en
rättighetslag för en viss grupp personer med stora och varaktiga fysiska eller psykiska
funktionshinder. Kännetecknade för en rättighetslag är följande:
• Definierad personkrets som omfattas av lagen
• Beskrivning av de rättigheter/insatser som personkretsen kan begära
• Överklagningsrätt avseende i lagen angivna rättigheter enligt den ordning
som gäller för förvaltningsbesvär.
Rätt till insatser enligt LSS ges till personer, som omfattas av lagens personkrets och
endast om han eller hon begär det och om deras behov inte tillgodoses på annat sätt.
Om den enskilde är under 15 år eller uppenbart saknar förmåga att på egen hand ta
ställning i frågan kan vårdnadshavare, god man, förmyndare eller förvaltare begära
insatser för honom eller henne.
I samband med att Kommunstyrelsen 2013-11-27 § 27 350 tog beslut på Handbok
och vägledning för biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen (SoL) upphävdes
Sociala omsorgsnämndens beslut 2008-03-19 § 34 om Vägledning för
biståndshandläggning enligt SoL och tillämpningsdel för LSS.
Handikappomsorgen har nu, enligt förvaltningsområdets skrivelse 8 januari 2014,
arbetat fram förslag om Handbok för handläggning enligt lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade, LSS.
Syftet med handboken är att vara ett stöd för LSS-handläggare vid utredningar och
beslut. I varje ärende ska det ske en individuell behovsbedömning. Alla beslut ska
prövas mot gällande lagar, förordningar, rättspraxis, förarbeten till lagstiftning eller
bindande föreskrifter från Socialstyrelsen.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att anta Handbok för handläggning enligt lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS.
______________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen FO
KS/2013:892
§ 22
Kvartal 4 2013 - Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som inte
har verkställts enligt SoL och LSS enligt rapporteringsskyldighet till
Socialstyrelsen (16 kap. 6 f § SoL och 28 f-g § LSS)
Orust kommun ska, 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.
Enligt Förvaltningsområde omsorgs skrivelse 23 januari 2014, ska Kommunstyrelsen
lämna en statistikrapport med avidentifierade uppgifter till Kommunfullmäktige.
Rapportering kvartal 4 2013 SoL och LSS
Verksamhetsområde

Individ- och familjeomsorgen
Vård och Omsorg
Handikappomsorgen (LSS)

Antal
beslut
ej
verkställda
inom 3
mån.

0
13
0

Beslut
verkställt
efter
3 mån.

0
8
0

Kvartalsrapporten har skickats till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och
kommunens revisor 14 januari 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.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna statistikrapport kvartal 4 2013 för ej verkställda gynnande beslut och
tidigare rapporterade beslut som inte har verkställts under kvartal 3 2013 enligt SoL
och LSS enligt rapporteringsskyldighet till Socialstyrelsen (16 kap. 6 f § SoL och 28 fg LSS).
______________
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KS/2014:12

§ 23
Anmäls för kännedom februari 2014 - Skrivelser, protokoll, beslut, cirkulär
m.m.
Protokoll
Förhandling 2013-03-27 med anledning av feriepraktikplatser sommararen 2013. (ej
anmält tidigare).
Förhandling 2013-02-26 med anledning av lönenivåer för ungdomar i feriepraktik
sommaren 2013 (ej anmält tidigare).
Missiv
Fyrbodal 2014-01-08 – Vägledning för rehabilitering och habilitering inom
öppenvård för vuxna personer – arbetsterapeuters och sjukgymnasters ansvar.
Cirkulär
Sveriges Kommuner och Landsting 14:4 – Ändringar i socialförsäkringsbalken från
och med den 1 januari 2014.
Rapport
Länsstyrelsen 2014-01-10 – Dokumentation från konferens 8 november 2013 i
Göteborg.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 2014-01-29 – Tillsyn av enskilda
assistansanordnare.
Information
Nyhetsbrev 3, 2014 - ”Våld i nära relationer”.
Våld i nära relationer – Kartläggning av omfattningen i Stenungsund, Tjörn och
Orust kommuner.
Boendestatistik
Redovisning av boendestatistik daterad 2014-02-03 enligt 9 § p. 9 LSS och
korttidsvistelse 9 § p. 6 LSS i Orust kommun 1 januari till och med 31 januari 2014.
Redovisning av boendestatistik för äldreomsorgen 2014-02-06 perioden 1 januari till
och med 31 januari 2014.
______________
Utskottet lägger informationen till handlingarna.
______________

Orust kommun
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Utskottet för omsorg

2014-02-11

Exp:
KSUO:s ledamöter
KS/2014:11
§ 24
Förvaltningsområde omsorg - Kursinbjudningar februari 2014
Kurs:
Plats:
Tid:
Avgift:
Målgrupp:

Vården i kommunen
Göteborg
2 april 2014
Politiker och tjänstemän

______________
Utskottet för omsorg beslutar
att Leif Appelgren, Lisbeth Arff och Eva Skoglund ska anmäla sig till utbildningen.
______________

