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Mats Överfjord (M), ersättare ej tjänstgörande
Lisbeth Tilly, förvaltningsområdeschef
Annika Westlund, verksamhetschef IFO § 22-23
Cecilia Kristmansson, enhetschef vuxenenheten, IFO § 22
Annelie Tollehed Biller, vik. enhetschef familjeenheten IFO § 22
Ann-Christine Westberg, MAS/verks.chef vård & omsorg § 23-27, 34-36
Anna Torstensson, utvecklingschef § 23-27, 34-36
Marina Hasselgren, verksamhetschef vård och omsorg § 23-26, 34-36
Lotta Hofmann, nämndsekreterare
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KS/2017:2
§ 22
Personärenden
Ärenden och beslut enligt särskilt protokoll med paragrafer 1093-1101.
____________
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KS/2017:3

§ 23
Verksamhetsuppföljning 2017 Utskottet för omsorg - Förvaltningsområde
omsorg
Övergripande
Tjänst avgiftshandläggare - Administration
Avgiftshandläggaren har sagt upp sig. Många har sökt tjänsten.
Tjänst ekonomihandläggare
Ekonomihandläggaren inom individ- och familjeomsorgen går i pension. Tjänsten
kommer förändras och fackliga förhandlingar pågår. Utskottet får en redogörelse hur
upplägget av tjänsten kommer se ut i framtiden.
PwC rapport – Kostnadsanalys socialtjänst – Orust kommun
Kommunstyrelsens politiker och samtliga chefer inom Förvaltningsområde omsorg har
fått en genomgång av rapporten. . Samtal förs om påverkan av kvaliteten inom
förvaltningsområdet, som senare blir en fråga för utskottet. Lednings- och
strategigruppen kommer att upprätta en handlingsplan. Samtal förs om uppskattade
värden, förändringar i kulturen, trappstegsmodellen, ekonomiträffar och tiden för att
anpassa verksamheterna utifrån analysen av PwC-rapporten m.m. Se separat paragraf 34.
Ledamöterna får en redogörelse av verksamhetschefen, utifrån individ- och
familjeomsorgens perspektiv avseende PwC-rapporten. Vissa nya uppgifter som har
tillkommit i rapporten har inte verksamheten fått yttrat sig över.
Möte med Hälso- och sjukvårdsnämnden
Diskussion om möte 11 april med HSN:s och Orust kommuns politiker och tjänstemän.
Mötet sammanfaller med Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ledamöterna anser att mötet
bör skjutas upp. Se separat paragraf 35.
Individ- och familjeomsorgen
Beslut av IVO
Ledamöterna får en redogörelse av ett beslut från Inspektionen för vård och omsorg –
Dnr 8.42-4143/2017-3 – Tillsyn av hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga i
Orust kommun.
Vård och omsorg
Fyrklövern - Läget kring intraprenaden
Katarina Lenander, ny enhetschef har bokat in en arbetsdag för intraprenaden, när hon
börjar sin tjänstgöring.
Ängsviken
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Förvaltningsområde omsorg har i sin budget avsatt projekteringspengar för
ombyggnation av Ängsviken.
Produktionsplanering
Återrapportering av produktionsplanering utifrån ett brukarperspektiv.
Platser till boenden
Det finns ett stort behov av boendeplatser och förvaltningsområdet har svårt i nuläget att
ta hem utskrivningsklara från sjukhusen då det är brist på korttidsplatser i kommunens
boenden.
I väntan på ambulans (IVPA)
Samverkansprojektet IVPA mellan regionen och kommunen startar nästa måndag.
Stöd och omsorg
Hundverksamheten Tassen
Utskottets ledamöter fick information i november 2016 om att verksamhetens inriktning
måste förändras. Se separat paragraf 36.
Omorganisation av biståndsenheten
Verksamhetschefen för stöd och omsorg tar över biståndsenheten.
Förvaltningsområdeschefen har gett verksamhetschefen i uppdrag att upprätta nya
riktlinjer för biståndsbedömningen. Riktlinjerna kommer att tas i Kommunstyrelsen till
hösten.
______________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna.
_____________
Beslutsexpediering:
Lednings- och strategigruppen
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KS/2016:1866
§ 24
Svar matfråga matlagning i hemmet.
Förvaltningsområde Omsorg har mottagit remiss förslag gällande att man exempel
som ensamboende kan få beviljad matlagning i hemmet när det finns särskilda skäl
för det, som till exempel att undvika att den enskilde får i sig för lite mat.
Förvaltningsområde Omsorg ansvarar för biståndsbedömda insatser enligt
socialtjänstlagen i såväl särskilt som ordinärt boende.
Alla personer som bor på våra särskilda boende har ett beslut enligt socialtjänstlagen
som omfattar dygnets alla måltider.
De personer som bor i eget boende och som har behov av att få hjälp med sin mat
kan få beslut enligt socialtjänstlagen avseende matdistrubition.
I Orust kommun kan redan personer få beviljad insats ”Måltidsstöd” enligt Solweig
Lewins förslag ovan. Detta finns att läsa mer ingående om i Handbok och vägledning
för biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen SoL som antogs av
Kommunstyrelsen 2014-10-30 Dnr KS 2013:1911
Här följer ett litet utdrag ur handboken
Bedömningen av denna insats skall utgå från den enskildes behov. Men om det finns
särskilda skäl, t.ex. behov av extrainsats för att säkerställa att den enskilde får
tillräcklig och näringsriktig kost, kan man bevilja enklare matlagning. Det skall dock
finnas särskilda skäl att välja detta alternativ framför inköp av färdiglagad mat.
Stöd ges i samband med frukost, huvudmål, mellanmål och kvällsmål. Hjälpen avser
stöd före, under och efter aktuella måltider. Insatsen innefattar uppvärmning av
färdiglagad mat, dukning, uppläggning av mat, servering av måltiden och diskning.
Exempel på stöd vid matsituation är matning, sällskap under hela eller del av
måltiden för att stimulera lusten att äta.
Beslutsunderlag
Motion
Tjänsteskrivelse 22 mars 2017
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsen beslutar
att anta Förvaltningsområde omsorgs skrivelse daterad 22 mars 2017
att anse motionen därmed besvarad.
_____________
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KS/2014:1598
§ 25
Svar om tillägg till medborgarförslag om matdistribution till våra äldre som är
i behov av att få färdiglagad mat hem till sig
Vi har mottagit ditt tillägg till ditt medborgarförslag från december 2014. Vi ber om
ursäkt för den långa handläggningstiden.
Den 1 juli 2014 upphörde distribution av varm mat till hemtjänstens brukare. Skälen
till detta var att verksamheten hade stora svårigheter med att upprätthålla kvaliteten
på den varmhållna maten. Kvalitetsbristen bestod främst av att vi inte kunde
garantera tillräckligt hög temperatur på den mat som kom fram till brukaren.
Hanteringen med att dagligen distribuera varm mat var också förenat med höga
kostnader.
Förvaltningsområde Omsorg valde därför att teckna avtal med Tjörns Måltids AB
som levererar kyld mat till de brukare som enligt socialtjänstlagen har
biståndsbedömd insats avseende matdistrubition. Maten från Tjörns Måltid AB är
näringsberäknad och det går att få olika specialkoster om sådant behov föreligger.
Brukare som bedöms ha behov av enklare matlagning i hemmet kan enligt
socialtjänstlagen erbjudas detta. Med enklare matlagning menas att tillagningen får ta
ca 15 minuter.
Alla brukare som har insatser enligt socialtjänstlagen erbjuds riskbedömning
avseende undernäring enligt socialstyrelsens föreskrift ”Förebyggande och
behandling av undernäring. Om risk för undernäring föreligger kan brukaren
erbjudas t.ex. måltidsstöd eller specialkost.
Förvaltningsområde Omsorg har inte för avsikt att återgå till att distribuera varm mat
med anledning av att kvaliteten i så fall åter skulle bli försämrad och kostnaderna
skulle öka.
Beslutsunderlag
Motion
Tjänsteskrivelse 10 mars 2017
_______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att anta Förvaltningsområde omsorgs skrivelse daterad 10 mars 2017
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att anse medborgarförslaget därmed besvarad.
_____________
Beslutsexpediering:
Kommunstyrelsen
Lednings- och strategigruppen
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KS/2017:255
§ 26
Remissvar- Om införande av demenssköterska och demensteam
Alla medicinska diagnoser ställs av läkare antingen inom öppen eller sluten vård. Att
få en demensdiagnos föregås oftast av flera undersökningar och tester.
När en demenssjukdom fortskrider förlorar ofta den sjuke allt fler färdigheter och
kan då behöva hjälp i sin dagliga tillvaro. Den sjuke har då möjlighet att ansöka om
hjälp hos kommunens biståndshandläggare som startar en utredning om vad för slags
behov den sjuke har. Om behoven inte kan tillgodoses på annat sätt får den sjuke ett
bistånd enligt socialtjänstlagen på de insatser handläggaren har bedömt vara
nödvändiga för att försäkra den sjuke en skälig levnadsnivå.
Kommunen har ingen laglig skyldighet att tillhandahålla demenssköterska eller att ha
ett demensteam.
Personer med demensdiagnos som erhåller kommunala hemsjukvårdsinsatser
kommer under 2017 erbjudas registrering i BPSD (beteendemässiga och psykiska
symtom vid demenssjukdom) efter att berörd personal har genomgått utbildning.
BPSD är ett nationellt kvalitetsregister. Med en sådan registrering och förslag på
omvårdnadsåtgärder samt regelbundna uppföljningar vid olika besvärande symtom
bedömer Förvaltningsområde Omsorg att personer med demensdiagnos som
omfattas av kommunala insatser får en god och säker vård samt tillförsäkras en skälig
levnadsnivå
Förvaltningsområde Omsorg bedömer inte att en demenssköterska eller ett
demensteam skulle ha en så kvalitetshöjande effekt att det skulle vara ekonomiskt
försvarbart att införa detta.
Beslutsunderlag
Motion
Tjänsteskrivelse 29 mars 2017
_______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att anta Förvaltningsområde omsorgs skrivelse daterad 29 mars 2017

Orust kommun

Utskottet för omsorg
att anse motionen därmed besvarad.
_____________
Beslutsexpediering:
Kommunstyrelsen
Lednings- och strategigruppen
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KS/2017:17
§ 27
Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2016
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.
Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelsen 2016 beskriver det systematiska kvalitetsarbetet
med kvalitetsregister, egenkontroller och avvikelser. Den innehåller också en inventering
av utbildningsnivån och beskriver vilka utbildningar som är genomförda under 2016.
Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelsen beskriver dessutom hur det systematiska
kvalitetsarbetet skall fortgå och utvecklas under 2017.
Beslutsunderlag
Kvalitet- och patientsäkerhetsberättelse
Tjänsteskrivelse
______________
Utskottet för Omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att anta Förvaltningsområde omsorgs Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2016
att anta de beskrivna åtgärderna för 2017 i Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelsen 2016
____________
Beslutsexpediering:
Kommunstyrelsen
Lednings- och strategigruppen
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KS/2016:1802

§ 28
Komplettering av information till dnr 2015:1865
Rehabenheten informerade Utskottet för omsorg 2016-11-10 § 95 om sin verksamhet.
Rehabenheten har i en skrivelse 20 januari 2017 begärt att få en komplettering till
informationen i november 2016 på grund av att tidigare uppgifter i protokollet inte har
stämt. (Se handlingar Dnr. KS/2016:1802 och KS 2017:933).
Rehabenheten är den del av kommunens Hälso- och sjukvårdsenhet och arbetar efter
hälso- och sjukvårdslagen.
Rehabenheten består idag av 2,75 fysioterapeut, 4,0 arbetsterapeut, 1,0 rehabassistent.
Enheten arbetar gemensamt gentemot de 450 patienter som är inskrivna i kommunens
hemsjukvård.
Enheten är geografiskt indelad i 3 team bestående av 1 arbetsterapeut och 1 fysioterapeut.
Arbetsterapeut arbetar med vårdplaneringar samt har det arbetsterapeutiska
huvudansvaret för de patienter som vistas på korttidsboendet.
Rehabassistenten utför ordinerade åtgärder på korttidsboendet och i ordinärt boende.
Enheten arbetar gentemot de patienter som bor i:
•

kommunens särskilda boenden, 5 stycken

•

ordinärt boende, 11 stycken hemstjänstgrupper

•

korttidsboende, 1 stycken

•

ordinärt boende med personlig assistans

•

LSS boende, 6 stycken

Samt gentemot personer som vistas på kommunens Dagliga verksamheter och
Dagverksamhet.
Rehabenheten samarbetar med cirka 30 olika personalgrupper varav korttidsboendet är
ett av dessa.
_______________
Utskottet för omsorg lägger den nya informationen till handlingarna.
_____________
Beslutsexpediering:
Rehabenheten, Lednings- och strategigruppen
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KS/2017:198

§ 29
Remiss- Om utredning för införande av central vikariepool inom lärande och
omsorg
Liberalerna föreslår i en motion daterad 2017-02-02 att:
• En utredning tillsätts för att snarast möjligt kunna lägga ett förslag om hur en
central vikariepool med tillsvidareanställd personal för verksamheterna lärande
och omsorg ska kunna inrätta så snart som möjligt
• En utvärdering av kvalitetseffekter och kostnader görs ett år efter att systemet
införts.
Inom Förvaltningsområde Omsorg finns sedan många år tillbaka en central
organisation för bemanning och den administration som hör dit. Den betjänar i
första hand äldreboenden och hemtjänsten som har ett omfattande behov av vikarier.
För närvarande pågår diskussioner om ytterligare uppdrag för vakansförmedlingen.
Inom Förvaltningsområde Lärande sköts ordinarie vikarieanskaffning via skolornas
administration. Personal finns på plats från klockan 7 på morgonen för att lösa akuta
vakanser. Om det finns plötslig frånvaro inom förskolan som öppnar redan klockan
6 på morgonen så brukar förskolans personal själva ringa in personal.
Under en tid har diskussioner förts huruvida det är möjligt att låta Omsorgs
bemanningsenhet även sköta vikarieanskaffning för Lärandes verksamhet. Det ser ut
som att det skulle vara möjligt men givetvis då till en väsentlig kostnad eftersom
bemanningsenheten då måste förstärkas.
När det gäller kommunens skolor menar rektorerna att de vill hantera
vikarieanskaffningen själva på sina skolor eftersom det oftast handlar om
specialiserad personal och administratörernas personkännedom spelar stor roll för att
hitta rätt person till en vikariesituation.
Inom förskolan är problemet större eftersom det visar sig att många förskolor ringer
efter samma vikarie och som i många fall då redan är uppbokad.
För att förbättra detta planerar Lärande nu att använda ett befintligt personalsystem,
Besched, för att vikarier själva ska kunna lägga in när de vill arbeta. Skolornas
administratörer kan då gå in och boka upp personer för arbete och de som är bokade
är då inte längre tillgängliga i systemet. Det är också möjligt att med en sms-funktion
för att förenkla kommunikationen.

Utgångspunkten är att planera för införande av systemet under våren 2017 för att
sedan kunna börja arbeta i det från och med höstterminens början. Planen är
framtagen av kommunens förskolechefer i samarbete med personalavdelningen.
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Förvaltningarnas bedömning är att det system som är under införande inom Lärande
kan motsvara de behov som finns och till en betydligt lägre kostnad än att ingå i den
befintliga vakansförmedlingen inom omsorg. En utvärdering behöver göras efter det
att systemet varit igång en tid.
Beslutsunderlag
Motion
Tjänsteskrivelse 29 mars 2017
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att pågående arbete inom Förvaltningsområde Lärande motsvarar intentionerna i
motionen, samt
att med anledning av läget av det pågående förändringsarbetet inom
Förvaltningsområde omsorg är det inte aktuellt med införandet av en central
vikariepool för Förvaltningsområde Omsorg och Lärande
att anta Förvaltningsområde Omsorgs och Lärandes gemensamma skrivelse daterad
29 mars 2017
att därmed anse motionen vara besvarad.
____________
Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
Lednings- och strategigruppen FO
Henrik Lindh
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KS/2016:22
§ 30
FMN Föräldraföreningen mot narkotika - Ansökan om verksamhetsbidrag
2017
Föräldraföreningen Mot Narkotika ansöker enligt skrivelse 16 augusti 2016 om
verksamhetsbidrag för 2017 med 20 000 kronor.
Utskottet för omsorg beslutade 2016 att avslå Föräldraföreningen mot narkotika FMN:s
ansökan gällande verksamhetsbidrag 2016 då det inte framgår någon fakta i föregående
års verksamhetsberättelse som styrker hjälpen till kommuninvånarna i Orust kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-03-24
Ansökan om verksamhetsbidrag 2017
______________
Utskottet för omsorg beslutar
att avslå ansökan om verksamhetsbidrag för 2017 till Föräldraföreningen FMN
_______________
Beslutsexpediering
Föräldraföreningen mot narkotika
Lednings- och strategigruppen
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KS/2016:22, KS/2017:21
§ 31
Ansökan Bris 2017
BRIS region Väst ansöker om verksamhetsbidrag 2016, enligt skrivelse 2015-06-01. Totalt
27 890 kronor för kommunens 2 789 barn. BRIS har även ansökt bidrag för 2017.
BRIS är en religiöst och politiskt obunden ideell förening. Kärnan i verksamheten är
BRIS telefon, BRIS-mejl eller chatt. Verksamheten präglas alltid av ett barnperspektiv och
utgör från FN:s barn konvention om barns rättigheter.
Utskottet för omsorg beslutade 2016-11-10 § 99 att avslå ansökan från BRIS region Väst
gällande verksamhetsbidrag för 2016 då samtliga medel för 2016 är förbrukade samt att
ansökan för 2017 bereds under 2017.
BRIS ansöker om verksamhetsbidrag 2017 med 27 890 kronor.
______________
Beslutsunderlag
Ansökan från BRIS region Väst maj 2016
Tjänsteskrivelse 2017-03-23
_______________
Utskottet för omsorg beslutar
att bevilja BRIS region Väst verksamhetsbidrag om 15 000 kronor för 2017
_______________
Beslutsexpediering
BRIS
Lednings- och strategigruppen
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KS/2017:21
§ 32
Föreningsbidrag till kvinnojouren i Stenungsund 2017
För ansökan av bidrag gällande 2017 har verksamhetsplan för 2017,
verksamhetsberättelse för 2016 och förslag på kunskapsöverföring inkommit från
kvinnojouren.
Kvinnojouren i Stenungsund föreslår att som kunskapsöverföring om våld i nära
relationer och om jourens verksamhet och arbetssätt, kan de ge information till
tjänstemän, politiker och ta emot studiebesök. De sitter med i samverkansgruppen Våld i nära relation i Orust kommun, där de informerar om verksamheten och
utbyter erfarenheter och tankar om arbetet med våld i nära relationer. De har också
nära samarbete med samordnaren våld i nära relationer.
Kvinnojouren i Stenungsund ansöker om verksamhetsbidrag med 35 000 kr för år
2017.
_______________

Beslutsunderlag
Ansökan om verksamhetsbidrag för 2017
Tjänsteskrivelse 2017-03-23
_______________

Utskottet för omsorg beslutar

att bevilja Kvinnojouren i Stenungsund verksamhetsbidrag om 10 000 kr för 2017
_______________
Beslutsexpediering
Kvinnojouren i Stenungsund
Lednings- och strategigruppen
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KS/2017:7
§ 33
Anmäls för kännedom: skrivelser, beslut, protokoll, cirkulär 2017 Utskottet för
omsorg - Förvaltningsområde omsorg

Bygglov för ändrad användning från Komvux till kontor, omklädningsrum samt förråd på
fastigheten Henån 1:306, Brohuset
Dnr MBN/2017:116.
______________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna.
______________

Orust kommun

Utskottet för omsorg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20

2017-04-04

KS/2017:474
§ 34
Redovisning av kostnadsanalys socialtjänsten
Under ärendet Förvaltningsområde omsorgs verksamhetsuppföljning förs diskussioner
om Kommunstyrelsens beslut gällande kostnadsanalys socialtjänst Orust kommun.
Ledamöter önskar lämna en rekommendation till Kommunstyrelsen med förslaget om att
lyfta ärendet igen och ge förvaltningsområdeschefen för omsorg i uppdrag att genomföra
de åtgärder som framgår av analysen samt att Kommunstyrelsen regelbundet får en
återrapportering i ärendet.
_____________
Utskottet för omsorg beslutar
att rekommendera Kommunstyrelsen att lyfta ärendet igen och uppdra åt förvaltningsområdeschefen för omsorg att genomföra de åtgärder som framgår i kostnadsanalys
socialtjänst Orust kommun samt
att Kommunstyrelsen får en regelbunden återrapportering i ärendet.
______________
Beslutsexpediering:
Kommunstyrelsen
Lednings- och strategigruppen

Orust kommun

Utskottet för omsorg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21

2017-04-04

KS/2017:624
§ 35
Hälso- och sjukvårdsnämndens (HSN) möte med Orust kommun
I samband med ärendet verksamhetsuppföljning påpekar ledamöterna att mötestiden 11
april 2017 mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden och Orust kommun bör ändras då mötet
sammanfaller med aprilmötet för Kommunstyrelsens arbetsutskott.
____________
Utskottet för omsorg beslutar
att förvaltningsområdeschefen för omsorg tar kontakt med Ben Norman, Hälso- och
sjukvårdsnämnden för att ändra till annan lämplig mötesdag.
____________
Beslutsexpediering:
Lednings- och strategigruppen

Orust kommun

Utskottet för omsorg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22

2017-04-04

KS/2016:5
§ 36
Förvaltningsområde omsorg - Verksamhetsuppföljning 2016 Utskottet för
omsorg
Utskottet fick 2016-11-10 § 103 information om hundverksamheten Tassen med
anledning av att verksamhetens inriktning måste förändras.
Enligt Socialstyrelsen vägledning i september 2014 ”Hundar i vård och omsorg,
vägledning till gällande regelverk”. Av denna framgår det att om hundar används inom
vård och omsorg är det viktigt att arbetet, liksom vid alla insatser inom vård och omsorg,
sker utifrån verksamhetens systematiska kvalitetsarbete.
Övrig lagkrav är:
Lagen och stöd och service till vissa funktionshindrade
Patientsäkerhetslagen
Hälso- och sjukvårdslagen
Djurskyddslagen
Smittskyddslagen
Miljöbalken
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9).
Ledamöterna får en återrapportering i ärendet hur arbetet fortgår med att ändra
verksamhetens inriktning dels möten med personal och anhöriga samt fackliga
förhandlingar som pågår med anledning av att personalen får andra arbetsuppgifter.
Ledamot Eva Skoglund (S) vill i protokollet ha noterat att verksamheten Tassen i någon
form ska få fortleva..
____________
Utskottet för omsorg tackar för information och lägger den till handlingarna.
___________
Beslutsexpediering:
Lednings- och strategigruppen

Orust kommun

Utskottet för omsorg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23

2017-04-04

KS/2016:1891
§ 37
Planering för Utskottet för omsorg av ärendeberedning, information om
Förvaltningsområde omsorgs verksamhetsområden samt studiebesök 2017
Ledamöterna gör ett studiebesök under eftermiddag på Cassiopeja, boende för
ensamkommande i Svanesund.
______________

