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Övriga deltagare:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2016-11-10

Hanna Rylander, rehabenheten § 95
Nina Hellström, rehabenheten § 95
Ann-Christine Westberg, MAS & t.f. verksamhetschef § 95-96
Ingvar Olsson. Ekonom § 97
Anna Torstensson, t.f. verksamhetschef stöd och omsorg § § 100, 103
Annika Westlund, verksamhetschef IFO § 102-105
Julia Lundwall, enhetschef vuxenenheten IFO § 102
Ann-Catrin Walldén, enhetschef familjeenheten IFO, § 103
Lisbeth Tilly, förvaltningsområdeschef § 95-101, 103
Lotta Hofmann, vik. utskottssekreterare
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2016-11-10

KS/2016:1802
§ 95
Information från rehabenheten i Förvaltningsområde omsorg
Med anledning av komplettering till svar på motion gällande rehabilitering (dnr
2015:1865) har personal från rehab-enheten bjudits in för att informera dels om sitt
verksamhetsområde dels vad kommunen har för ansvar i form av
rehabilitering/habilitering i Orust kommun.
Åtta personal arbetar inom rehabenheten och insatser som utförs till cirka 140-150
patienter. Personalens arbetsområden är geografiskt uppdelar i 3 områden och
insatser, enligt socialtjänstlagen och LSS-lagen, utförs i korttidsboendet och inom
hemtjänsten.
Samtal förs om diagnoser, sjukhusets bedömningar, anhörigstöd, frivilligverksamhet
”AFASI”, som utgår från Henån, rehab-assistentens arbete, kontakter med
biståndsenheten, kriterier för att bli inskrivna i hemsjukvården (ett långvarigt behov
och att personen inte kan ta sig till vårdcentralen Capio) m.m.
Personalen i rehab-enheten vill uppmärksamma en ”tyst” grupp i verksamheten stöd
och omsorg. Det är viktigt att arbeta med personer som har funktionsnedsättningar,
för att de ska få ett så bra liv som möjligt. Där bör prioriteringar göras utifrån att
personerna blir äldre och de åldersutmaningar som finns inom den gruppen.
När det gäller vuxenhabilitering är det ett hårt tryck på behov av insatser och
väntetider för frågor som lyfts till specialistvård är minst tre månader.
____________
Utskottet för omsorg noterar information i protokollet.
____________
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2016-11-10
KS/2015:1865

§ 96
Komplettering till svar på motion från Liberalerna - Satsa på rehabilitering
Motion från Solweig Lewin (Folkpartiet Liberalerna) som yrkar på att Orust
Kommun skall satsa på rehabilitering så att de som vill ges möjlighet att flytta hem
igen.
Kommunen är ansvarig för de patienter, upptill sjuksköterskenivå, som är inskrivna i
den kommunala hälso- och sjukvården enligt de kriterier som finns ” avtal som
reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan västra götalandsregionen och
kommunerna i Västra Götaland. Kommunen har ansvar för
rehabilitering/habilitering som utgår från det kompetensområde som finns hos
arbetsterapeut och sjukgymnast och avser rehabilitering/habilitering på basnivå d.v.s.
rehabilitering i vardagen.
Kommunens korttidsboende består av 19 vårdplatser avsedda för vård i livets
slutskede, avlastning, växelvård, rehabilitering och i avvaktan på särskilt boende. Det är
alltså ett beslut och en bedömning enligt SOL som ligger till grund för en plats på
kommunens korttidsenhet inte ett HSL beslut. Det innebär att den rehabilitering som
ges på kommunens korttidsenhet är samma som den som ges i det egna hemmet och
som utförs av hemtjänstpersonal. Det finns inte ett tillräckligt stort underlag i
kommunen för att skapa en korttidsenhet endast inriktad mot rehabilitering. De
patienter som av regionen bedöms vara utskrivningsklara får basrehabiliterande
insatser av kommunen oavsett om patienten vistas på korttidsboende eller i sitt egna
hem.
Vår bedömning är att vi idag på våra särskilda boende, på vårt korttidsboende och i
patientens egna hem bedriver den rehabilitering på basnivå som vi är ansvariga för
enligt ”avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan västra
götalandsregionen i kommunerna i västra Götaland”. För att baspersonalen ska få
rätt handledning i att arbeta rehabiliterande valde Förvaltningsområde omsorg att
förstärka rehab (arbetsterapi) med hjälp av statliga stimulansmedel under 2016.
Beslutsunderlag
Motion 2015-10-26
Tjänsteskrivelse 2016-10-25
_____________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anse att motionen härmed är besvarad
____________
Beslutet skickas till:
Kommunsekreteraren.
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2016-11-10

KS/2012:1388
§ 97
Västkom - Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra
Götalandsregioen och kommunerna i Västra G๖taland 2012-2016
Det har varit en lång process för att arbeta fram ett förslag p nytt hälso- och
sjukvårdsavtal. Arbetsprocessen startade 21 oktober 2015 med målet att få fram
avtalsförslag som utgår från nuvarande avtal, inkomna synpunkter och som ger stöd
till implementering och förstående när det träder i kraft 1 april 2017.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska har tillsammans med Förvaltningsområde omsorgs
lednings- och strategigrupp lämnat in synpunkter under hösten 2016. nätverket i
Fyrbodal anser att det behövs en tydlighet i vilken part som är ansvarig, vilket inte
riktigt framgår.
Samtal förs om huvudavtal och underavtal, behov av ett gemensamt avvikelsesystem,
avvikelsehantering gällande systematiskt kvalitetsarbete, avsnitt gemensamma
utvecklingsområden och utvecklingsåtaganden, förebyggande arbete för riskgrupper,
förändrad vård m.m.
Den fortsatta processen innebär att kommunernas kommunfullmäktige kommer att
ta beslut om förslaget. Utskottet för omsorg rekommenderas att gå in på Västkoms
hemsida under socialtjänst/sjukvård för att få ytterligare information om förslaget.
____________
Utskottet för omsorg noterar information i protokollet.
____________
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KS/2016:8
§ 98
Förvaltningsområde omsorg - Ekonomi 2016
Utskottet för omsorg får en redogörelse av samtliga verksamhetsområden inom
Förvaltningsområde omsorg per oktober, där helårsprognos som visar på en
avvikelse med minus 19,6 miljoner kronor.
Diskussioner förs om övertid, konsulter, arbete hemifrån, köp av platser, personer
med beslut enligt LSS-lagen i demensboende, ökade hemtjänstinsatser i avvaktan på
plats, enhetschefernas månatliga uppföljningar m.m.
____________
Utskottet för omsorg noterar informationen i protokollet.
____________
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2016-11-10
KS/2016:22

§ 99
BRIS region Väst - Ansökan om verksamhetsbidrag för år 2016
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 utgår från FN:s barn konvention om barns rättigheter.
Ordföranden i Utskottet för omsorg har under beredningen inför utskottet lämnat
ett förslag om att förvaltningsområdeschefen sammanställer en tjänsteskrivelse med
förslag om att bevilja BRIS region Väst i verksamhetsbidrag på 9 000 kronor för
2016.
Förvaltningsområdeschefen har varit i kontakt med ekonomienheten för att få reda
på om det finns pengar kvar, som är avsatta för verksamhetsbidrag 2016.
Ekonomienheten har lämnat information om att alla medel för verksamhetsbidragen
är förbrukade avseende 2016.
Beslutsunderlag
Ansökan från BRIS region Väst
Tjänsteskrivelse 2 november 2016
_____________
Utskottet för omsorg beslutar
att avslå ansökan från BRIS region Väst gällande verksamhetsbidrag för 2016 då
samtliga medel för 2016 är förbrukade
att ansökan för 2017 bereds under 2017.
____________
Beslutet skickas till:
BRIS Region Väst.
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2016-11-10

VOS 2015:17
§ 100
Information i tillsynsärende - Inspektionen för vård och omsorg
Dnr:8.2-6833/2015-39
Kommunstyrelsens ordförandebeslut 2016-09-28 avseende yttrande i tillsynsärende
med diarienummer 8.2-6833/2015-39 till Inspektionen för vård och omsorg.
Utskottet får en redogörelse av ärendet och samtal förs om personer med utmanande
beteende, förhållningssätt och attityder från personalen utifrån den vägledning som
handledaren ger, kombination kunskap och attityder, konkreta vägledningsdokument
och åtgärder som ska vidtas m.m.
_____________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna.
_____________
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2016-11-10
KS/2016:13

§ 101
Kvartal 3 2016 Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som inte
verkställts enligt SoL o LSS enligt rapporteringsskyldighet till Inspektionen
för vård och omsorg (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 ง socialtjänstlagen och beslut enligt 9 ง 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 ska lämna en statistikrapport med avidentifierade uppgifter till
Kommunfullmäktige.
Rapportering kvartal 3 2016 SoL och LSS
Verksamhetsområde
Antal beslut
Beslut
ej verkställda
verkställt efter
inom 3 mån.
3 mån.
Individ- och familjeomsorgen
17
Vård och omsorg
5
Stöd och omsorg (LSS)
5*
1
* Varav en har återtagit sin ansökan.
Kvartalsrapporten har skickats till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och
kommunens revisor i november 2016.
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
Tjänsteskrivelse 2 november 2016.
________________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna statistikrapport kvartal 3 2016 för ej verkställda gynnande beslut och
tidigare rapporterade beslut som inte har verkställts under kvartal 2 2016 enligt SoL
och LSS enligt rapporteringsskyldighet till Inspektionen för vård och omsorg IVO(16
kap. 6 f § SoL och 28 f-g LSS).
______________
Beslutet skickas till:
Kommunsekreteraren.

Orust kommun

Utskottet för omsorg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10

2016-11-10

KS/2016:1800
§ 102
Information om långvariga försörjningsstödsärenden
I samband med redovisningen av långvariga försörjningsstödsärenden i februari 2016
hade Utskottet önskemål om en återkoppling under hösten.
Den senaste kartläggningen visar att antalet ärenden är något fler, men att läget i
övrigt är ungefär detsamma som för ett år sedan. Vid kartläggningen har det blivit
tydligt att ett aktivt arbete bedrivs i våra försörjningsärenden, med undantag för en
period under våren 2016, då underbemanning gjorde att mycket fick prioriteras bort.
Det är ett oerhört viktigt arbete som bedrivs inom vuxenenhetens mottagnings- och
ekonomigrupp, inte minst med tanke på de konsekvenser som det långvariga
försörjningsstödet har för de barn som lever i det.
Det finns lokal samverkan i Fyrbodal mellan primärvård, vuxenpsykiatri och
socialtjänst för arbetet med personer inom psykiatrin. Enligt arbetsmarknadsenheten
i Orust kommun har måtten från september för arbetslöshet minskat. Det visar sig
att Orust kommun ligger lågt gentemot statistikunderlaget. Utskottet har önskemål
att ta del av statistikunderlag på långvariga försörjningsstödsärenden.
Informationsunderlag
Tjänsteskrivelse 3 november 2016.
_____________
Utskottet för omsorg noterar informationen i protokollet.
_____________
Beslutet skickas till:
Lednings- & strategigruppen.
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KS/2016:5
§ 103
Förvaltningsområde omsorg - Verksamhetsuppföljning 2016 Utskottet för
omsorg
Övergripande
Tjänster
Carin Persdotter, statsvetare har anställts, i stab/administration från och med
november månad. Detta på grund av två personers långtidssjukskrivningar.
Ny utskottssekreterare, Sandra Casperson börjar 1 december.
Sex personer har tagits ut för intervjuer avseende verksamhetschefstjänsten för stöd
och omsorg.
Stöd & omsorg
Hundverksamhet
Information om hundverksamheten ”Tassen” inom stöd och omsorg och
kommunens förhållningssätt för de regelverk som finns gällande hundar i vård och
omsorg. Verksamhetens inriktning måste förändras. Ordföranden anser att det finns
intressanta ingångar i frågan och därför bör den inte tappas bort.
Individ- och familjeomsorgen
Ensamkommande barn
På grund av den personalsituationen som har varit fattas det beslut i vissa ärenden
gällande ensamkommande barn. För att åtgärda detta måste ordföranden fatta beslut
i de ärenden där beslut fattas. Annars blir det en negativ påverkan när kommunen
återsöker pengar från Migrationsverket.
Tjänster
Alla tjänster inom biståndsenheten är tillsatta. En konsult får i uppdrag att styra upp
riktlinjerna och arbetsleda personalen.
Familjebehandlare
Utskottet för omsorg tar upp frågan om beslut som ej har verkställt inom
verksamheten. Orsaken är personalbrist. På grund av det ekonomiska läget inom
individ- och familjeomsorgen har det skett förändringar i familjebehandlarnas
uppdrag.
_____________
Utskottet för omsorg noterar information till protokollet.
_____________
Beslutet skickas till:
Lednings- & strategigruppen.
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2016-11-10

KS/2016:1714
§ 104
Ersättning för ökade beredskap och mottagningskapacitet, 37 §
Individ- och familjeomsorgen har skickat in en ansökan om medel till Länsstyrelsen,
avseende förstärkt stöd till anhörig-familjehem.
Ansökan gäller sökta medel om 510 000 kronor för barn som har kommit hit till
Sverige med annan anhörig än förälder, ett integrationsstöd till vuxna anhöriga.
Ansökan har mottagits positivt av Länsstyrelsen och individ- och familjeomsorgen
avvaktar om att få besked om verksamheten får sökta medel.
____________
Utskottet för omsorg noterar information i protokollet.
____________
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2016-11-10

KS/2016:4
§ 105
Förvaltningsområde omsorg - Personärende 2016 Utskottet för omsorg
Ärenden och beslut enligt särskilt protokoll med paragrafer 1317-1345.
____________
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2016-11-10

KS/2016:7
§ 106
Förvaltningsområde omsorg - Anmäls för kännedom 2016: Skrivelser, beslut,
protokoll, cirkulär
Meddelande
KS 2016:19
Inspektionen för vård och omsorg 2016-10-27 Dnr 8.4.2-36647/2016-3 –
Inspektioner vid HVB Andromeda och Cassiopeja den 16 november 2016.
Beslut.
VOS 2016:17
Inspektionen för vård och omsorg 2016-10-13 Dnr 8.5.-18608/2016-5 – Tillsyns av
handläggning av barnärende vid socialtjänsten i Orust kommun.
Föreläsning
Hur möter vi morgondagen med upphandlingar och avtal?
Bakgrundsinformation om offentlig finansiering av idéburen verksamhet. 4
delregionala träffar för fortsatt information om dialog om morgondagens möjligheter
och utmaningar.
Månadsuppföljning
Utskottet för omsorg.
____________
Utskottet för omsorg noterar information till protokollet.
____________

