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Anders Wingård (FpO), ersättare
Eva Skoglund (S), ersättare
Annika Westlund, verksamchef, individ- och familjeomsorgen
Ronja Rydholm, socialsekreterare § 83
Julia Lundwall, enhetsch. vuxengruppen, individ- och familjeomsorgen § 83
Solveig Eldenholm, verksamhetschef vård och omsorg § 84-96
Mona Berg, verksamhetschef, stöd och omsorg § 84, 88
Christina Maliqi, föreståndare Andromeda § 84, 85
Lotta Hofmann, sekreterare
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KS/2014:123
§ 83
Personärenden augusti 2014
Ärenden och beslut enligt särskilt protokoll med paragrafer 1122 – 1147.
______________
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Exp:
Ledningsgruppen FO
KS/2014:7
§ 84
Verksamhetsuppföljning augusti 2014
Stöd och omsorg
Delad avgift för hemtjänstinsatser
På förekommen anledning uppdateras tidigare information om delegationsbeslut
avseende delad avgift för makar som får hemtjänstinsatser. Verksamhetschefen
redogör för beslut om avgifter som är Kommunfullmäktiges uppgift att fatta beslut
om och kan därför inte delegeras till tjänsteman. Hänvisning till Kommunallagens 3
kap. 9 § punkt 2.
Daglig verksamhets lokaler för ”Tassen”
Utskottet för omsorg beslutade 2013-05-28 § 73 att verksamheten återkommer med
en återrapport när lokalfrågan är löst. Se paragraf 88.
Redogörelse av ärende
Utskottet får en redogörelse om turerna i ärende gällande tidigare fattade beslut,
domar och fortsatt process.
Tjänster
LSS-handläggaren Camilla Göthberg kommer att vara tjänstledig och under tiden
kommer Gabriela Olsson vikarierar för henne.
Biståndshandläggare Jasmina Salja Pajic kommer att vikariera för Morten Sörö, som
är enhetschef för personliga assistenter. Från 1 september vikarierar Anneli Carlsson,
socialsekreterare, individ- och familjeomsorgen för Jasmina..
Övergripande
Besparingsåtgärder i Förvaltningsområde omsorg enligt KS beslut 2013-06-26
- Flyktingsamordnaren
Besparing har inte verkställts. Flyktingsamordnaren kommer att arbeta som
socialsekreterare med flyktingkompetens för ankommande flyktingar eller
anhöriga till ensamkommande barn som bor på Orust. Flyktingströmmen
kommer att öka framöver.
-

Matdistribution
Redogörelse för övergången till annan matleverans utifrån Kommunstyrelsens
beslut om besparingsåtgärder i matdistribution.. Det är svårt att göra en
utvärdering på så kort tid. I slutet av september sker ett utskick till vårdtagarna
för att får en utvärdering hur förändringen av mattransporterna har fungerat.
Efter det får utskottet en redogörelse av resultatet. Fortsatta kontakter kommer
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att föras med Matbolaget i Tjörns kommun. Verksamhetschefen för vård och
omsorg redogör för tankarna om förenklad matlagning som komplement till
matleveranserna. Utskottet får även information om matkassar och utbildning av
Hushållningssällskapet i förenklad matlagning.
-

Kuratortjänst på ungdomsmottagningen
Besparingen är inte genomförd på grund av pensionsavgång.
Förvaltningsområdet avvakta med nerdragning av ½ tjänst som kurator på
ungdomsmottagningen. Besparingen kommer att genomföras senare.
Utgångsläget är att kommunen inte ska ha mer resurser än landstinget.

-

Tjänst rehab enheten
0,5 åa tjänst är inte möjlig att spara in på. Verksamhetschefen redogör för
orsaken till att besparingen inte går att genomföra.

Vård och omsorg
Information om sommaren
Enligt verksamhetschefen har det varit förhållandevis lugnt och detta tack vare att
det i verksamheten överlag finns otroligt duktiga medarbetare med fokus på sitt
uppdrag..
Individ- och familjeomsorgen
Andromeda
Utskottet för omsorg önskade få en återkoppling enligt beslut i maj 2014 om vidare
information om Andromeda. Se paragraf 85.
Redogörelse av behovet av familjehem inom individ- och familjeomsorgen
Utskottet beslutar att verksamhetschefen redogör i september, nuläget inom individoch familjeomsorgen dels för behovet av familjehem dels behovet av
personalresurser för att kunna genomföra familjehemsutredningar. Se paragraf 86.
Resor för anhöriga till ensamkommande
Med anledning av personärende gällande ensamkommande barn och unga anser
utskottet att det i september bör tas upp som diskussionspunkt, vilka riktlinjer som
ska gälla i Orust kommun för bistånd i form av kostnader för anhörigas resor till
ensamkommande barn och unga vid permanent uppehållstillstånd. Se paragraf 87.
______________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna.
______________
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Exp:
Ledningsgruppen FO
KS/2014:713
§ 85
Information om KSUO beslut 2014-05-13 § 51 - Andromeda "Villan" i
verksamheten Andromeda
Utskottet för omsorg beslutade 2014-05-13 § 51 att ge förvaltningsområdet i uppdrag
åt de ansvariga cheferna för Andromedas boende i Henån ”Villan” att komma och
informera om verksamheten.
Utskottet får en redogörelse om Villans bakgrund när verksamheten startade och hur
det nu fungerar som boende med personal dygnet runt. De personer som nu bor där
är mellan 15-16 år.
Samtal förs om erbjudande av familjehem och hur erbjudandet tas emot utifrån olika
åldrar, god mäns beslutanderätt, ungdomarnas bemötande mot personal m.m..
Samtal förs även om fördelarna med att utöka personalstatus dels utifrån personalens
arbetssätt dels som en kompetenshöjning. Boendet fungerar även ibland som
jourplacering för övriga verksamheter i individ- och familjeomsorgen.
Ledamöterna tackar för beskrivningen av verksamheten och lägger informationen till
handlingarna.
______________
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Exp:
Ledningsgruppen FO
Enhetschefer IFO
KS/2014:1193
§ 86
Uppdrag - Redogörelse av behovet av familjehem inom individ- och
familjeomsorgen
I junisammanträdet fick utskottet en redogörelse av familjerättssekreteraren hur
individ- och familjeomsorgen arbetar med att rekrytera familjehem.
Utifrån frågeställningar om utredningsbehov av familjehem samt behov av
personalresurser för att kunna genomföra utredningar samtalar utskottet om vilket
antal familjehem som behövs för att täcka behovet, svårigheten att få tag i
familjehem, för och nackdelar med familjehem samt svårigheter med
familjehemsplacering för tonåringar m.m.
Johan Stein (c) föreslår, inför budgetarbetet 2015, att utskottet får en redogörelse hur
nuläget ser ut dels behovet av familjehem dels om behovet av personalresurser finns
för att kunna genomföra familjehemsutredningar.
Utskottet för omsorg beslutar
att verksamhetschefen redogör i september, nuläget inom individ- och
familjeomsorgen dels för behovet av familjehem dels behovet av personalresurser för
att kunna genomföra familjehemsutredningar.
______________
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Exp:
Ledningsgruppen FO
Enhetschefer IFO
KS/2014:1194
§ 87
Uppdrag - Diskussion om riktlinjer för ekonomiskt bistånd till resekostnader
för familjer avseende ensamkommande barn och ungdomar
Det saknas riktlinjer om ekonomiskt bistånd till resekostnader för familjer, avseende
ensamkommande barn och ungdomar, som har fått permanent uppehållstillstånd i
Sverige. Utskottet vill därför i september diskutera praxis och vilka riktlinjer som ska
gälla för Orust kommun i frågan.
Utskottet för omsorg beslutar
att diskutera med Förvaltningsområdet i september om hur Orust kommun ska
förhålla sig i frågan om praxis och vilka riktlinjer som ska gälla för ekonomiskt
bistånd till resekostnader för familjer, avseende ensamkommande barn och unga,
som har fått permanent uppehållstillstånd i Sverige.
______________
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Exp:
Ledningsgruppen FO
KS/2013:913
§ 88
Återrapportering av tidigare KSUO beslut 2013-05-28 - Daglig verksamhets
hundverksamhet i stöd och omsorg
Utskottet fick 2013 information om hundverksamheten ”Tassen” och verksamhetens
behov av lokaler som måste vara ändamålsenliga. Utskottet beslutade 2013-05-28 §
73 att verksamheten återkommer med en återrapport när lokalfrågan är löst.
Utskottet får information om hundverksamheten ”Tassens” bakgrund dels när
uppstart skedde dels beskrivning av verksamhetens nuvarande lokaler.. Genom en
omfördelning i stöd och omsorgs budget avseende hyreskostnader finns det ett avtal
för ”Tassens” lokaler, som gäller året ut. Lokalerna finns i en bra miljö och
deltagarna kan, beroende av väder, dels vara inomhus dels vara ute i naturen.
Utskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
______________
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Exp:
Ledningsgruppen FO
Enhetschefer IFO
KS/2014:929
§ 89
Information om nya regler för behörighet inom socialtjänstens barn- och
ungdomsvård
Nya lagbestämmelser gäller från och med 1 juli 2014 om behörighet för att utföra
vissa arbetsuppgifter inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård. En lägsta
utbildningsnivå införs motsvarande socionomexamen eller annan relevant examen.
Den 1 juli upphörde även Socialstyrelsenas allmänna råd (SOSFS 2006;14) om
personalens kompetens vid handläggning och uppföljning av ärenden som rör barn
och unga att gälla.
Socialstyrelsens nya föreskrifter SOSFS 2014:7 (S) ”Behörighet att utföra vissa
arbetsuppgifter i socialtjänstens barn- och ungdomsvård” reglerar bland annat vad
som avses med annan relevant examen. Se bilaga.
Lagändringen omfattar, enligt förvaltningsområdets skrivelse 29 juli 2014, dem som
utför följande arbetsuppgifter inom barn och ungdomsvård:
-

Bedömning av utredning ska inledas

-

Utredning och bedömning av behovet av insatser eller andra åtgärder, eller

-

Uppföljning av beslutade insatser.

______________
Utskottet för omsorg beslutar att lägga informationen till handlingarna.
______________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen FO
Enhetschefer IFO
KS/2014:469
§ 90
Godkännande av utökat uppdrag för Vårdsamverkan Fyrbodal - samverkan
Barn och unga
Politiska samrådsorganet för Vårdsamverkan har givit Fyrbodals kommunalförbund i
uppdrag av att hitta former för att utveckla delregional samverkan mellan regioner
och kommuner i Fyrbodal när det gäller barn och unga.
I januari 2013 hölls ett rådsslag med berörda samverkansparter där slutsatsen var att:
-

Det finns behov och intresse för delregional samverkan när det gäller barn
och unga
Samverkan ska fokusera på främjande och förebyggande
Samverkan måste vara tydligt kopplat till befintliga strukturer inom
vårdsamverkan
Samverkan ska ha stöd av en processledare.

Processledaren har med utgångspunkt från ovan fyra punkter tagit fram ett
organisationsförslag för hur en delregional samverkan skulle kunna se ut. Förslaget
innebär kort att Vårdsamverkan Fyrbodals nuvarande uppdrag utökas att omfatta
frågor om barn och unga, en processledare ska finnas som stöd och motor i arbetet
och att Hälsokällan, som nu ligger under kommunalförbundet, flyttas till
Vårdsamverkan Fyrbodal.
Tanken är, enligt den gemensamma skrivelsen från lärande och omsorg 29 juli 2014,
att inkludera barn och unga frågor i den befintliga vårdsamverkansstrukturen. Detta
för att undvika ett utökat antal sammanträden. Förutsättningen är att barns och
ungas frågor ges separat utrymme i befintliga möten där mötet också består av till
viss del särskild representation.
Förvaltningsområdescheferna för Omsorg respektive Lärande i Orust kommun har
varit delaktiga i arbetet genom ordinarie samverkan och samtycker på det av
Fyrbodals kommunalförbund framtagna förslaget.
Politiska Samrådet för Vårdsamverkan Fyrbodal antog förslaget 6 mars 2014 och
rekommenderar kommunerna inklusive Lilla Ledet samt Hälso- och
sjukvårdsnämnderna i Fyrbodal att göra det samma.
______________
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Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna nuvarande Vårdsamverkan Fyrbodals uppdrag att och också omfatta
samverkan Barn och Unga enligt omsorgs och lärandes skrivelse 30 juli 2014.
_______________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen FO
Enhetschefer IFO
KS/2014:1054
§ 91
Samverkansavtal för vård och omsorgscollege Fyrbodal
Kommunerna inom Fyrbodals geografiska område följer samma utveckling som
Sverige i övrigt när det gäller arbetskraftsförsörjningen inom vård och omsorg. Det
råder brist på utbildad personal, antalet sökande till vård- och omsorgsprogrammen
motsvarar inte arbetslivets behov av nya medarbetare, befolkningen åldras och stora
personalavgångar väntas de kommande 5-10 åren.
En metod att möta denna situation är att skapa vård- och omsorgscollege (VOCollege). VO-College innebär att utbildningsanordnare och arbetslivet samverkar för
att utveckla utbildningen inom omvårdnadsområdet. Samverkan ger en bättre
koppling mellan teori och praktik. Satsningen ger också möjlighet till
kompetenstutveckling för redan anställda. Certifieringen till VO-College är en
kvalitetsgaranti, som gynnar både den studerande och arbetsgivaren. Satsningen
innebär också kompetensutveckling för redan anställda samt yrkesutbildning för
vuxna.
Samverkansavtalet bygger, enligt gemensam skrivelse 8 juli 2014 från lärande och
omsorg, på en önskan hos arbetsgivare, fackliga organisationer samt
utbildningsanordnare inom vård och omsorg att gemensamt stärka och utveckla hela
samverkansområdet till en attraktiv vård- och omsorgsregion. Studerande ska
erbjudas utbildning av hög kvalitet som leder till anställningsbarhet. Arbetsgivare ska
kunna rekrytera medarbetare med den kompetens som behövs.
De övergripande målen är att
-

Skapa ett relevant och brett utbud av utbildningar som uppfyller Föreningen
Vård- och omsorgscolleges kvalitetskriterier för regionalt VO-College och
som leder till arbete och anställning efter utbildningstiden,

-

Främja en god samverkan mellan utbildningsanordnare, akademi, arbetsliv
och samhälle. Med arbetsliv avses här både offentlig och privat sektor,

-

Samordna gemensamma, strategiska frågor.

Avtalsparterna förbinder sig att under avtalstiden samverka i VO-College Fyrbodal
enligt ansökan om certifiering.
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Varje avtalspart står för de kostnader deras egna medarbetare genererar för att arbeta
inom ramen för VO-college Fyrbodal.
Kostnaden för lokala VO-college berörs inte av detta samverkansavtal.
Förbundet åtar sig att under avtalsperioden samordna och administrera den
samverkan som omfattas av samverkansavtalet. Åtagandet omfattar processledning
och administrativa uppgifter kopplat till detta, planering och genomförande av
nätverksträfftar och övriga gemensamma aktiviteteter.
Den totala årliga ersättningen till förbundet under kalenderåret 2014 uppgår till
femhundra tusen (500 000) kronor. Orust kommuns del av finansieringen motsvarar
ca 30 000 kronor/år. Kostnaden kommer att finansieras av Förvaltningsområde
Omsorg inom tilldelad budgetram.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att med hänvisning till den gemensamma skrivelse 8 juli 2014 från omsorg och
lärande teckna ”Samverkansavtal avseende vård- och omsorgscollege Fyrbodal”.
______________
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Exp:
Ledningsgruppen OF
MAS
KS/2014:1140
§ 92
Antagande av Verksamhetsberättelse för Vårdsamverkan Fyrbodal 2013
Primärvård, länssjukvård och kommunerna inom Fyrbodal samt Lilla Edets kommun
har sedan 1997, enligt förvaltningsområdets skrivelse 31 juli 2014, via projektet
”Samverkan genom vårdkedjor” (1997-1999) och därefter via driftsorganisation
”Vårdsamverkan Fyrbodal” (2000-2012) samverkat i syfte att överbrygga
organisationsgränser. Nuvarande samverkansavtal gäller 2012-07-01 – 2015-12-15.
Avtalet bygger på den av ingående parter gemensamt framtagna Verksamhetsplan
2012-2015.
Verksamhetsberättelsen för 2013 bygger på verksamhetsplanen samt delar av den
länsgemensamma handlingsplanen ”Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland”.
Verksamhetsberättelsen speglar vårdsamverkansarbetet i två perspektiv, struktur och
innehåll, samt är även en uppföljning organisatoriskt främst delregionalt lokalt.
Politiskt samråd för Vårdsamverkan Fyrbodal antog för sin del
verksamhetsberättelsen för 2013 vid sitt möte 6 mars 2014 och rekommenderar
ingående parter i Vårdsamverkan Fyrbodal att göra det samma.
Beslutsunderlag
Ett begränsat antal exemplar har distribuerats till vardera nämnd/styrelse samt finns
även att läsa och kan laddas ned från Vårdsamverkan Fyrbodals hemsida.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att anta Verksamhetsberättelse för Vårdsamverkan Fyrbodal 2013.
______________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen FO
KS/2014:610
§ 93
Kvartal 2 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. Se bilaga.
Rapportering kvartal 2 2014 SoL och LSS
Verksamhetsområde

Individ- och familjeomsorgen
Vård och Omsorg
Handikappomsorgen (LSS)

Antal beslut ej verkställda inom 3 mån.

0
1
0

Beslut verkställt
efter 3 mån.

0
1
0

Kvartalsrapporten har skickats till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och
kommunens revisor 30 juli 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 2 2014 för ej verkställda gynnande beslut och
tidigare rapporterade beslut som inte har verkställts under kvartal 1 2014 enligt SoL
och LSS enligt rapporteringsskyldighet till Inspektionen för vård och omsorg IVO
(16 kap. 6 § SoL och 28 § f-g LSS).
______________
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Exp:
Utskottet för Samhällsutveckling
Ledningsgruppen FO
KS/2011:398
§ 94
1.1 - Utskottet för omsorgs yttrande över granskning detaljplan för fastighet
Ström 1:66, Slussen, Orust kommun
Planområdet är beläget i Slussen. Planens syfte är att skapa förutsättningar för en
utbyggnad av 9 bostadshus med helårsstandard. Planförslaget är utställt för
granskning enligt plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap. 18 § under perioden 26 juni
– 8 augusti 2014.
I tidigare yttrande från Utskottet för omsorg gällande fördjupad översiktsplan för
Slussen (KS 2012:305) har, enligt förvaltningsområdets skrivelse 30 juli 2014,
handläggaren redogjort för socialtjänstens skyldighet att delta i samhällsplanering
enligt lag och socialnämndernas uppgift att göra sig väl förtrogen med
levnadsförhållandena i kommunen, medverka i samhällplanering och i samarbete
med andra samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda främja goda
miljöer i kommunen för att tillgodose faktiskt behov och för att motverka
segregation.
Enligt förvaltningsområdets skrivelse 30 juli 2014 beslutade Utskottet 2014-05-13 §
52 att när det gäller vidare planering av fördjupad översiktsplan för Slussen, Orust
kommun påpeka vikten av att den sociala samhällsutvecklingen ska gå i takt med den
fysiska samhällsutvecklingen och att det ska skapas ekonomiska förutsättningar för
att tillgodose det kommande behovet av resurser inom Förvaltningsområde omsorg.
Utskottet för omsorg har att ta ställning till planförslaget.
______________
Johan Stein (c) och Bertil Olsson (s) med instämmande av flera föreslår utskottet att
hänvisa till tidigare beslut som gällde vidare planering av fördjupad översiktsplan för
Slussen, Orust kommun.
Utskottet för omsorg beslutar
att påpeka vikten av att den sociala samhällsutvecklingen ska gå i takt med den
fysiska samhällsutvecklingen och att det ska skapas ekonomiska förutsättningar för
att tillgodose det kommande behovet av resurser inom Förvaltningsområde omsorg
när det gäller utbyggnad av fastighet Ström, 1:66, Slussen.
______________

Orust kommun

Utskottet för omsorg
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Exp:
Ledamöter
KS/2014:11
§ 95
Information om kursinbjudningar augusti 2014
IVO bjuder in till en gemensam dialog inom regionen för att diskutera vilka risker
IVO ser inom hälso- och sjukvård och socialtjänst samt representerar iakttagelser
från IVO:s tillsyn.
Inbjudan till IVO-dagen i Göteborg 23 oktober 2014.
Registreringen öppnar onsdagen 20 augusti.
______________
Utskottet för omsorg beslutar
att anmäla Eva Skoglund, Leif Apelgren och Anders Wingård till IVO-dagen.
______________

Orust kommun

Utskottet för omsorg
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KS/2014:12

§ 96
Anmäls för kännedom augusti 2014 - Skrivelser, beslut, protokoll, cirkulär,
statistik m.m.
Beslut
KS 2014:840
Inspektionen för vård och omsorg 2014-06-04 – Dnr 8.4.2-15034/2014 – Tillsyn av
HVB barn och unga vid Andromeda i Orust kommun, oanmäld. Ärendet avslutas.
KS 2014:281
Inspektionen för vård och omsorg 2014-06-27 – Dnr 8.5-6497/2014 – tillsyn av
nämndens ansvar för äldres bedömda behov vid särskilt boende Fyrklövern. Ärendet
avslutas.
Information
KS 2014:988
Migrationsverket 2014-06-18 – Omarbetade villkor av ersättning för vissa särskilda
eller extraordinär kostnader.
KS 2014:989
Socialstyrelsen 2014-06-27 – Nytt om äldre – Nya föreskrifter om dokumentation i
socialtjänsten. Bestämmelserna träder i kraft den 1 juni 2015.
Socialstyrelsen 2014-06-25 – Kommun- och enhetsundersökning och Vad tycker de
äldre om äldreomsorgen?
KS 2014:89
Socialstyrelsen 2014-06-11 – Öppna jämförelser – Kommunernas stöd till brottsoffer
– positiv utveckling men flera områden behöver förbättras.
Socialstyrelsen 2014-07-03 Ny möjlighet att göra våld i nära relationer synligt med
bedömningsmetoderna i FREDA.
Pressmeddelande från Västra Götalandsregionen 2014-06-05 – Tillgänglighetsdatabas
ska innefatta alla diskrimineringsgrunderna.
Västra Götalandsregionen 2014-06-18 – Beställarbokslut 2013 och Mål och
Inriktning 2015-2017 för hälso- och sjukvårdsnämnden i norra Bohuslän.
Skrivelse
KS 2014:1024
Förvaltningsområde omsorgs skrivelse 2014-06-25 till Transportstyrelsen om begäran
om förtur för Orust kommuns hemtjänst och hemsjukvård på färjelederna till Malö
och Lyr.

Orust kommun

Utskottet för omsorg
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Demensförbundets manifest.
Protokoll
Förhandling 2014-04-22 med anledning av arbetstränings- och sysselsättningsplatser i
arbetsmarknadsåtgärden jobb- och utvecklingsgarantin i Orust kommun.
Förhandling 2014-07-01 med anledning av att vikariat som enhetschef för
LSS/LASS-enheten ska tillsättas under enhetschef Morten Sörös studieledighet
perioden 1 september 2014 till och med 22 juni 2017.
______________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna.
_____________

