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Leif Appelgren (-), ers. ej tjänstgörande
Camilla Göthberg, LSS-handläggare § 25
Anna-Karin Ödbrant, enhetschef familjeenheten IFO § 25
Ronja Rydholm, socialsekreterare IFO § 25
Julia Lundwall, enhetschef vuxenenheten IFO § 25
Elizabeth Berntsson, socialsekreterare IFO, § 25
Ann-Christine Westberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska § 25, 26
Solveig Eldenholm, verksamhetschef vård och omsorg § 27
Anna Torstensson, verksamhetsutvecklare/utredare § 30-32
Anders Asklund, förvaltningsområdeschef
Lotta Hofmann, sekreterare
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KS/2014:123
§ 25
Personärenden mars 2014
Ärenden och beslut enligt särskilt protokoll med paragrafer 1034 – 1064.
_______________

Orust kommun

Utskottet för omsorg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

4

2014-03-11

Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen FO
Med. ansvarig sjuksköterska
KS/2014:104
§ 26
Tillägg i Kommunstyrelsens delegeringsordning - beslutanderätt i ärenden för
köp av Hospiceplats inom Förvaltningsområde omsorg
Hospice är en vårdform för vård i livets slutskede som bedrivs enligt hälso- och
sjukvårdslagen. Vårdplats på Hospice finns som ett alternativ den sista tiden i livet,
då patienten själv önskar det.
Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelsens delegeringsordning om
Hospiceplats för Orusts kommuninvånare, då kommunen inte kan erbjuda
Hospicevård i egen regi.
Utskottet för omsorg fick 2014-02-11 § 30 information och tog del av
diskussionspunkter för ansökan om Hospicevård.
Ärendet lyfts för att Orust kommun lättare ska kunna erbjuda Orusts
kommuninvånare en god palliativ vård där patientens egna önskemål finns i fokus.
Handläggningen av ansökning om Hospiceplats bör, enligt förvaltningsområdets
skrivelse 21 februari 2014, vara snabb och enkel då vårdtiderna på Hospice är korta
och tiden från ansökan till erbjudande av plats är knapp. Förvaltningsområde omsorg
föreslår att det görs ett tillägg i Kommunstyrelsens delegeringsordning att
förvaltningsområdeschefen får beslutanderätt att godkänna ansökan om
Hospiceplats.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att förvaltningsområdeschefen för Förvaltningsområde omsorg tillika
verksamhetschef för hälso- och sjukvården i Orust kommun får beslutanderätt att
godkänna ansökan om Hospiceplats samt att som ersättare är verksamhetschefen för
vård och omsorg.
______________
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Exp:
Ledningsgruppen FO
KS/2014:7
§ 27
Verksamhetsuppföljning mars 2014
Personärenden
I samband med punkten på dagordningen om personärenden förs samtal om
familjehems ersättningsnivåer enligt Sveriges Kommuner och Landstings
rekommendationer.
Samtal förs även om kommunens ansvar gällande patientjournaler för personer som
har hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende kontra kommunens ansvar för
utredning och dokumentation när personen bor på särskilt boende, prövning av god
manskap, skillnad att ha fullmakt för att kunna företräda omsorgstagare eller vara
legitimt godkänd m.m.
Vård och omsorg
Tillsyn
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har av regeringen fått i uppdrag att under
2014 genomföra tillsyn av socialnämndernas ansvar för särskilt boende för äldre
enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. IVO ska granska att socialnämnderna
säkerställer att den enskildes bedömda behov av hjälp och stöd tillgodoses. Totalt
kommer 62 nämnder och särskilda boenden att tillsynas över landet. Ett särskilt
boende för äldre ska ingå i tillsynen per utvald nämnd.
Orust kommun och Fyrklöverns äldre- och demensboende, enhet Björkdungen har
valts ut för att ingå i tillsynen. Tillsynen sker med stöd av 13 kap. 1-2 och 5-6 §.
IVO kommer att träffa Lotta Husberg och Lisbeth Arff, som är representanter för
utskottet 21 mars tillsammans med verksamhetschefen för vård och omsorg mellan
kl. 13.15 – 15.15 i s-rum Vallerön.
Organisationsplaner
Samtal förs om introduktionspaket för nyanställda och organisationsplaner över de
olika verksamhetsområdena i Förvaltningsområde omsorg.
Underlag för ärende AVA-turer
Verksamhetschefen för vård och omsorg håller på att ta fram ett underlag för ärende
om AVA-turer som Kommunstyrelsen måste ta eftersom det rör sig om nya tjänster.
Det gäller både undersköterskor och sjuksköterskor.
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Trygghetsboendet Sjölyckan
Sara Swenninger håller i aktivititeter på Sjölyckan, trygghetsboende, som ligger
bredvid Ängsviken i Henån. Det är en 25 % tjänst och utöver den tjänsten ansvarar
Sara för anhörigstödet i Orust kommun. Enligt en överenskommelse med
hyresgästerna kommer Sara vara på Sjölyckan cirka 10 timmar fördelat på fyra dagar
per vecka. Kommunen måste tydliggöra innehållet i aktiviteterna. Sara kommer att ta
kontakt med närliggande kommuner och se vad som är brukligt att ingå i den så
kallade värdinnerollen. Förvaltningsområdets representanter kommer att träffa
Orustbostäder i april för att gå igenom ansvarstaganden dels vad gäller för
kommunen dels vad som gäller för Orustbostäder, eftersom många frågor som
hyresgästerna ställer rör fastigheten.
Organisationsförändringar i vård och omsorg
Aktiviteter på SÄBO
Aktivitetssamordnare tas bort och istället finns det aktivitetsombud på husen istället.
Samtal förs om 0-vikariat, skapa tid för aktiviteter för äldre, vikten för det sociala
livet utifrån livskvaliteten, personalens motivation att komma med idéer m.m. Det
finns många duktiga medarbetare som även är engagerade på fritiden. Samtal förs om
myndighetsutövning, angreppsätt, tillämpning och resultat samt kvalitetsmått.
Alla omsorgstagare på boenden har nu genomförandeplaner som följs upp.
Trygghetslarm
Från och med mars- april tar Care Tech över trygghetslarmen. Detta innebär att alla
larm byts ut och kommer att fungerar digitalt istället. Det kommer finnas kvar vissa
analoga larm, där det är problem med täckningen. Information går ut på hemsidan
samt skickas även ut direkt till berörda och anhöriga.
Arbetsplaner
En grupp i hemtjänsten testar annorlunda arbetssätt avseende planering av insatser
som ska utföras. Samtal förs om besparingar av personaltid och att det sker en
förbättring av personalens arbetsmiljö. I maj görs en utvärdering av projekten.
Hemplaneringsteam
Det har tillkommit ytterligare beslut för kommunens hemplaneringsteam, som har
kommit igång nu. Det finns problem gällande resorna och den restid som åtgår till de
olika omsorgstagarna. Detta måste verksamheten se över.
Vårdplanering via webben
Vissa sjukhus vill inte vårdplanera via webben, fast det finns tillgång till utrustning
för att kunna göra det. Viss personal på sjukhusen saknar kompetens att använda
utrustningen. Problemet är på gång att lösas.
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Individ- och familjeomsorgen
Tjänst verksamhetschef
Det är 10 sökanden på tjänsten, men de flesta har inte den kompetens som
efterfrågas. Cirka 5 stycken är aktuella. Förvaltningsområdeschefen ser ut en grupp
som består av verksamhetschefer för vård och omsorg, enhetschefer och fackliga
representanter. Gruppen väljer ut personer som kan vara aktuella för tjänsten för
intervjuer. Kallelse skickas ut för att det omgående ska ske en rekrytering av
verksamhetschef.
Övergripande
Budget
Tidplanen för flerårsplan och Budget 2015-2017:
3-4 april
5 maj
Juni

Budgetdagar – underlag/diskussion/fördelning till utskott och nämnder
Avstämningsmöte med gruppledare och kommunchefens ledningsgrupp
Målsättning är att flerårsplan och Budget 2015-2017 ska beslutas i
Kommunfullmäktige

Planering mötesdag för besök av Inspektionen för vård och omsorg
Utskottet har gett förvaltningsområdeschefen ett uppdrag att ta fram dagordning och
planera in mötesdag i samband med utskottets möten på våren. Ordföranden
återkommer till förvaltningsområdeschefen efter kontakt med Inspektionen för vård
och omsorg för vidare information.
Riktlinjer för måltider
Riktlinjer har reviderats för att få en enhetlig hantering av fri eller subventionerad
måltid för personalen i Orust kommun som följer Skatteverkets bestämmelser. Syftet
med riktlinjerna är att skapa ett gemensamt förhållningssätt inom kommunens
förvaltningsområden. I samband med att riktlinjerna har reviderats upphävs tidigare
beslut som Sociala omsorgsnämnden fattade 2006.
Kvalitetsledningssystem
Det pågår en upphandling avseende kvalitetsledningssystemet om en programvara
som rör IT-stöd, som inte ska vara kopplad till ekonomin. Programmet kommer att
vara igång innan sommaren. När det gäller processkartläggning m.m. finns det ett råd
där medicinskt ansvarig sjuksköterska och verksamhetsutvecklaren ingår.
______________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna.
______________
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Exp:
Ledningsgruppen FO
KS/2014:336
§ 28
Information om prognos 1 per februari - Förvaltningsområde omsorg
Prognos 1 per februari 2014 för Förvaltningsområde omsorg visar på ett underskott
av cirka 13,5 miljoner kronor fördelat på individ- och familjeomsorgen – 7,4 miljoner
kronor, hemtjänst - - 3,6 miljoner kronor, särskilda boende – 0,8 miljoner kronor och
hälso- och sjukvård minus 1,5 miljoner kronor.
Verksamheter som beräknas ha budget i balans är förvaltningsövergripande och
handikappomsorgen.
Information om olika åtgärder som förvaltningsområdet arbetar med för att minska
underskottet i form av trygghetslarm, matdistribution, städ, rehab, anhörigstöd,
flyktingmottagningen, familjebehandlare m.m.
Samtal förs om olika alternativa lösningar på matval för att få en bättre kvalitet på
maten dels enklare matlagning i hemmet, inköp av färdiglagad mat och matlagning i
kommunens kök dels den matdistribution som kommer att finnas kvar.
______________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna.
______________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen FO
KS/2014:292
§ 29
Förvaltningsområde omsorg - Trygghetsringning och fråga om avgift
Kommunstyrelsen beslutade 2013-11-27 § 350 om Handbok och vägledning för
biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen, SoL. I denna upptas insatsen
trygghetsringning, som ett bistånd. Trygghetsringning som bistånd finns inte
avgiftsreglerad. Avgifter beslutas av kommunfullmäktige.
Biståndet kan beviljas, när den enskilde på grund av känsla av otrygghet behöver
telefonkontakt med hemtjänstpersonal. Telefonservicen ska normalt inte beviljas, om
den enskilde är beviljad trygghetslarm. Trygghetsringning är en mindre insats, som
utförs av personal i hemtjänsten och innebär inte vare sig långa samtal eller resor till
enskild. Trygghetsringning kan dock möjliggöra att enskild i ordinärt boende, genom
att få regelbunden personlig kontakt, kan uppleva en större trygghet och därmed
möjliggöra ett kvarboende under tryggare former och därmed till högre livskvalitet
för enskild.
Mot bakgrund av, att insatsen inte bedöms medföra stora kostnader föreslår, enligt
förvaltningsområdets skrivelse 21 februari 2014, verksamhetschef för Vård och
Omsorg och verksamhetschef för biståndsenheten, att trygghetsringning som bistånd
enligt 4 kap. 1 § SoL är avgiftsfritt för den enskilde.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att trygghetsringning som bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen är avgiftsfritt.
______________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen FO
KS/2014:219
§ 30
Strategisk lokalbehovsanalys 2014-2021 för Förvaltningsområde omsorg
Kommunstyrelsens ansvarsområde omsorgs lokalbehovsanalys är ett dokument som
beskriver förvaltningsområdets behov av platser och lokaler inom de olika
verksamhetsområdena. Syftet med planen är att bidra till att skapa möjligheter för en
kostnadseffektiv lokalanvändning och god lokalhushållning.
Förvaltningsområde omsorg består av äldreomsorg (vård och omsorg),
handikappomsorg, individ och familjeomsorgen där arbetsmarknadsenheten och
ensamkommande barn och unga ingår. Nämnden ansvarar för fullgörande av
kvalitet, uppföljning och utvärdering inom respektive ansvarsområde.
Förvaltningsområde omsorg expanderar, enligt Förvaltningsområde omsorgs
skrivelse 10 februari 2014, de kommande åren och särskilt då äldreomsorg på grund
av den demografiska utvecklingen. Detta innebär utöver behovet av fler särskilda
boenden tillkommer ett ökat behov av hemtjänst varvid behovet av fler/andra
hemtjänstlokaler kommer att uppstå.
Handikappomsorgen har framförallt ett behov av översyn av befintliga bostäder
utifrån dess geografiska placering, renoverings-och moderninseringsbehov.
Då planering av bostäder för äldre och för funktionshindrade är en fråga för många
parter med olika ansvarsområden behöver alla berörda ha en samsyn för att möte
framtida utmaningar kring äldre och funktionshindrades boenden. De strategiska
utgångspunkterna bör därför diskuteras i samverkan med berörda aktörer,
samverkanspartners och intresseorganisationer.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna Strategisk lokalförsörjningsplan 2014 – 2021 för Förvaltningsområde
omsorg
att med hänvisning till planen ge Förvaltningsområde samhällsutveckling i uppdrag
att inrätta en partsammansatt grupp i syfte att utreda boende för äldre- och
funktionshindrade och att gruppen lämnar förslag på olika alternativ på boenden
samt att kostnadsberäkna dessa.
______________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen FO
KS/2014:254
§ 31
Plan för internkontroll inom Förvaltningsområde omsorg - Ledningens
system för intern styrning och kontroll
Enligt kommunallagen 6 kap. 7 § ” 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 att 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” ändamålsenligt sätt.
Intern styrning och kontroll är en del av verksamhets- och ekonomistyrningen och
utgör en process, där såväl den politiska som den professionella ledningen och övrig
personal samverkar för att med rimlig grad av säkerhet kunna uppnå följande mål:
En ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
Tillförlitlig finansiell rapportering
Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm
Intern styrning och kontroll innefattar samtliga åtgärder (kontrollaktiviter) som vidtas
för att organisationen ska kunna uppnå målen enligt ovan. Ledningen på olika nivåer
ansvarar för att det finns en god intern styrning och kontroll inom verksamhetens
olika områden som säkerställer en effektiv förvaltning och tillförlitlig drift samt tillser
att målen uppnås.
I Förvaltningsområde omsorgs skrivelse 17 februari 2014 finns förslag om
anvisningar och internkontrollplan för 2014.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att anta anvisningar för den interna styrningen och kontrollen inom
Förvaltingsområde omsorg.
______________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen
KS/2014:378
§ 32
Överenskommelse eHälsa - Beslut om att "påbörja processen att etablera
koncept för ökad trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital
teknik".
Staten och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL hr nått en överenskommelse för
satsning på eHälsa i kommunerna under 2013-2015.
För 2014 har ytterligare överenskommelse tecknats. Tre grundkrav ska uppfyllas för
att få ta del av stimulansbidrag för 2014, för länet cirka 10 miljoner kronor. Två på
regional nivå och ett beslut som ska fattas i, citat ”för kommunen relevant nämnd
eller styrelse”.
Genom beslut i VästKoms styrelse 5 mars 2013 samt i förslag till beslut till 18 mars
2014, tillsammans med den överenskommelse som tecknats mellan VästKom och
respektive kommun i Västra Götaland, anser VästKom att rubricerad fråga är för
länet hanterad.
Socialstyrelsen säger nu i ett förhandsbesked, daterat 4 mars 2013, att de inte anser
att VästKoms styrelse kan ta detta beslut utan att varje enskild kommun i Västra
Götaland måste fatta beslut om att ”påbörja processen att etablera koncept för ökad
trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik.
Beslutet innebär, enligt Förvaltningsområde omsorgs skrivelse 10 mars 2014, att
Orust kommun ska påbörja arbetet med att skapa ett koncept för ökad ”trygghet,
service och delaktighet i hemmet genom digital teknik”. Digital teknik omfattar bland
annat övergången till digitala trygghetslarm, tele- och videokommunikation, mobilt
arbetssätt och övriga e-tjänster för trygghet, service och delkatighet. Orust kommun
ska arbeta fram en plan på hur den i framtiden vill arbeta med digital teknik för att
öka trygghet, service och delaktighet i hemmet för kommunens innevånare. Utifrån
framtagen plan ska Orust kommun göra en konsekvensbeskrivning som beskriver
vilka följder framtagen plan får för kommunen. Kommunalförbundens
eHälsosamordnare är behjälpliga i detta arbete.
Beslutet ska vidarebefordras till Sveriges Kommuner och Landsting före 31 mars
2014.
______________
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Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt förvaltningen att påbörja processen att etablera konceptet ”trygghet,
service och delaktighet i hemmet genom digital teknik” inklusive att övergå till
digitala trygghetslarm.
Kommunstyrelsen justerar paragrafen omedelbart.
______________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen FO

KS/2014:163
§ 33
SON beslut 2006 - Måltider inom handikappomsorgen
Sociala omsorgsnämnden beslutade 2006-03-21 § 49 att anta riktlinjer daterad 26
januari 2006 för måltider som arbetsgivaren betalar inom Social
omsorgsförvaltningen.
Med anledning av att riktlinjerna är otidsenliga finns förslag, enligt
förvaltningsområdets skrivelse 24 februari 2014, att beslut 2006 om riktlinjer 2006
för måltider inom Sociala omsorgsnämnden upphävs.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att upphäva Sociala omsorgsnämndens beslut 2006-03-21 § 49 om riktlinjer för
måltider som arbetsgivaren betalar inom Sociala omsorgsförvaltningen.
______________

Orust kommun
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Exp:
Ledamöter
KS/2014:11
§ 34
Kursinbjudningar mars 2014
Kurs:
Plats:
Tid:
Avgift:
Målgrupp:
Kurs:
Plats:
Tid:
Avgift:
Målgrupp:

Forskning pågår! Sociala problem, exkludering och kontroll Utmaningar för socialt arbete i vår tid
Göteborg
10 april 2014
Avgiftsfri
Politiker och tjänstemän
Återkoppling resultaten av inspektionerna vid hem för vård och
boende för barn och unga
Göteborg
Torsdag 24 april 2014 förmiddag
Avgiftsfri
Politiker och tjänstemän

______________
Utskottet beslutar
att Bertil Olsson anmäler sig till kursen Forskning pågår 10 april i Göteborg
att Lotta Husberg anmäler sig till kursen Återkoppling resultaten av inspektionerna
vid hem för vård och boende för barn och unga i Göteborg 24 april.
______________
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KS/2014:12

§ 35
Anmäls för kännedom mars månad - Skrivelser, beslut, protokoll, cirkulär,
statistik m.m.
Protokoll
Förhandling enligt MBL 11 § med anledning av omorganisation inom Vuxenenheten
– Överflyttning av biståndhandläggare med inriktning socialpsykiatri.
Skrivelser
KS 2014:281
Inspektionen för vård och omsorg IVO2014-02-19 Dnr 8.5-6497/2014 –
Underrättelse om tillsyn, begäran om yttrande och handlingar samt meddelande om
inspektion på Fyrklöverns äldre- och demensboende, enhet Björkdungen.
KS 2014:280/1969
Socialstyrelsen 2014-02-14 Dnr 9.1-2850/2014 – Information om
prestationsersättning för att införa ÄBIC i kommunerna.
KS 2014:282/1972
Socialstyrelsen 2014-02-17 Dnr 9.1-2627/2014 – Information om
prestationsersättning för lokala värdighetsgarantier 2014.
Länsstyrelsen 2014-02-14 – Dokumentation från nationell konferens on insatser mot
cannabis.
Länsstyrelsen 3013-12-05 – Dokumentation från konferens ”En dag om
föräldrastöd”.
Statistik
Redovisning av beroendestatistik enligt 9 § p. 9 LSS och korttidsvistelse 9 § p. 6 LSS
per februari.
Redovisning av boendestatistik för äldreomsorgen per februari.
______________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna.
______________

