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Anders Wingård (fpo) ersättare ej tjänstgörande
Leif Apelgren (m) ersättare ej tjänstgörande
Eva Skoglund (s) ersättare ej tjänstgörande
Camilla Göthberg, LSS-handl. och samordnare biståndsenheten § 71
Ronja Rydholm, socialsekreterare § 71
Eva-Stina Framvik, familjerättssekreterare § 71
Ann-Christine Westberg, med. ansvarig sjuksköterska § 71
Mona Berg, verksamhetschef handikappomsorgen § 71, 78
Siv Vadelius, enhetschef hälso- och sjukvårdsorganisationen § 77
Carita Nurmi, sjukgymnast § 77
Annika Grimhed, arbetsterapeut § 77
Anna Torstensson, verksamhetsutv./utredare § 78-79
Anders Asklund, förvaltningsområdeschef
Lotta Hofmann, utskottssekreterare
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KS/2014:123
§ 71
Personärenden juni 2014
Ärenden och beslut enligt särskilt protokoll med paragrafer 1102-1120.
______________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgrupp FO
KS/2014:306
§ 72
Remiss - Utskottet för omsorgs yttrande över motion om att öka
försörjningsstödet med extra julpeng till familjer med långvarigt
biståndsbehov
Anders Fröjdö, Socialdemokraterna föreslog i en motion till Kommunfullmäktige i
februari 2014 att utreda och återkomma med förslag gällande en extra julpeng till
barnfamiljer med långvarigt biståndsbehov. Avsikten bakom denna motion var att ge
de föräldrar som varit beroende av försörjningsstöd länge en möjlighet att ordna
något särskilt för barnen vid jul.
I april 2014 levde 40 barn upp till 15 år i familjer som uppbar ekonomiskt bistånd
och levde jämns med riksnormen. Riksnormen skall tillförsäkra dem det allra
nödvändigaste, och ge dem en ”skälig levnadsnivå”.
I Förvaltningsområde omsorgs skrivelse 2 juni 2014 finns redogörelse för hur
utanförskap påverkar barn vid långvarigt biståndsberoende och bedömning av
förslaget att bevilja ett extra bistånd en gång om året för att ge barnen något extra vid
någon traditionell högtid.
______________
Bertil Olsson (s) föreslår att utskottet får en uppföljning av ärendet i januari 2015.
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att Kommunstyrelsen arbetar in i de ekonomiska riktlinjerna utöver riksnormen ett
extra bistånd som efter ansökan skall beviljas till barnfamiljer som i övrigt är
berättigade till bistånd inför jul, eller annan jämförbar högtid, för de familjer som inte
firar jul. Biståndet skall utges med en summa per barn, som motsvarar 0,5 % av
prisbasbeloppet avrundat uppåt till närmaste 50-lapp (250 kr år 2014)
att anse motionen därmed vara besvarad.
Utskottet för omsorg beslutar
att Förvaltningsområde omsorg ger utskottet en uppföljning av ärendet i januari
2015.
______________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen FO
KS/2014:793
§ 73
Förvaltningsområde omsorg - Begäran att inrätta fler tillsvidaretjänster inom
verksamhetsområde vård och omsorg
Hemtjänsten har under flera år varit personalmässigt underbudgeterade i förhållande
till biståndsbedömda insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och delegerade insatser i
enlighet med hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Verksamheten har därmed inte haft
möjlighet att tillsvidare anställa personal och det har istället varit nödvändigt att
anställa personal enligt avtalet, allmän visstidsanställning (AVA). Detta för att
tillförsäkra att den enskilde får de insatser som är beviljade enlig SoL och delegerade
insatser enligt HSL med god kvalitet.
Sammanlagt uträknat behov av fast utökade grundbemanning inom hemtjänsten i
form av undersköterskor är 15 årsarbetare till en kostnad av ca 5 850 tkr.
Hemsjukvården i Hälso- och sjukvårdsenheten har det senaste åren fått fler patienter
inskrivna med större omvårdnadsinsatser från sjuksköterska/distriktsköterska i takt
med hemtjänstens utökade timmar och ökning av utskrivningsklara patienter. Detta
innebär att allt fler patienter är multisjuka vilket kräver mer avancerad vård vilken
utförs både i ordinärt boende och inom särskilda boendeformer. Det ökade behovet
av hälso- och sjukvårdinsatser har medfört att det varit nödvändigt att anställa
sjuksköterskor/distriktsköterskor på allmän visstidsanställning (AVA) för att klara
patientsäkerheten och kunna säkerställa god kvalité i vården.
Totalt behov av utökad grundbemanning inom hemsjukvården i form av
sjuksköterskor inom hemsjukvården är 3,0 årsarbetare till en kostnad på 1 500 tkr.
Enhetschefers arbetssituation inom vård och omsorg är ur arbetsmiljöperspektiv
ohållbar eftersom största delen av arbetstiden måste användas till administrativa
uppgifter samt omhändertagande av akuta ärenden, till exempel
”brandkårsutryckningar”.
En minimal del av arbetstiden läggs på personalledning, att vara synlig i
verksamheten samt framåtriktat utvecklingsarbete. Behov finns av verksamhetsnära
ledare, där ledaren kan stimulera delaktighet, ta till vara på kreativa tankar samt ha
personlig omtanke om sin personal vilket handlar om att ge stöd men också att
konfrontera i ett gott syfte. Behovet efterfrågas både från och för anställda individer
och organisationen.
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Enhetschefer inom vård och omsorg har stora medarbetargrupper. Flera av
enhetscheferna har över 40 tillsvidare anställd personal samt utöver detta AVAanställningar för att kunna utföra bedömda insatser.
Totalt behov av fler enhetschefer inom vård och omsorg är 2,0 årsarbetare under
2014 med en helårskostnad på 1 150 tkr.
I Förvaltningsområde omsorgs skrivelse 23 maj 2014 finns en redogörelse om behov
av undersköterskor dels på grund ökade beställda timmar dels den beställda HSL
tiden, planeringstid, restid och arbetsplatsträffar så kallad kringtid samt redogörelse
av behov av sjuksköterskor dels för att säkerställa patientsäkerheten och få till stånd
en hållbar hälso- och sjukvårdsorganisation samt möte framtida behov utifrån
volymökningar inom vård och omsorg.
I förvaltningens skrivelse finns också om en redogörelse för behov av enhetschefer
dels utifrån en risk- och konsekvensbedömning gällande enhetschefernas arbetsmiljö
dels för att verksamheten bättre kan möta framtida behov av fler medarbetare då
äldregruppen ökar och med stor sannolikhet även kommer belasta vård och
omsorgsbehov också i Orust kommun.
______________
Bertil Olsson (s) föreslår utskottet ett tillägg med att-sats ”i form av heltidstjänster
med möjlighet till tjänstledighet i form av deltid”.
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att utöka grundbemanningen inom hemtjänsten i form av undersköterskor med 15
årsarbetare till en kostnad av ca 5 850 tkr
att utöka grundbemanningen i form av sjuksköterskor inom hemsjukvården med 3,0
årsarbetare till en kostnad på 1 500 tkr
att utökningen av tjänsterna är i form av heltidstjänster med möjlighet till
tjänstledighet i form av deltidstjänst
att utöka behovet av enhetschefer inom vård och omsorg med är 2,0 årsarbetare med
en helårskostnad på 1 150 tkr
______________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen FO
KS/2014:787
§ 74
Inrättande av heltidstjänst biståndshandläggare inom Förvaltningsområde
omsorg
Inom biståndsenheten handläggs ärenden gällande äldre och funktionshindrade enligt
socialtjänstlagen, SoL, och enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade,
LSS.
Inom enheten finns fyra heltidstjänster biståndshandläggare och en heltidstjänst LSShandläggare. Enligt verksamhetssystemet Procapita fattade under 2013 fyra
biståndshandläggare 1 831 beslut om bistånd enligt SoL, det vill säga 457,75 beslut i
genomsnitt per handläggare. Under samma tid uppgick antalet påbörjade utredningar
till 1 346, vilket innebär ett genomsnittligt antal påbörjade utredningar om 336,5 per
handläggare.
Enheten har i sitt uppdrag att enligt SOSFS 2005:7 genomföra samordnade
vårdplaneringar vid utskrivning av patienter i slutenvård med krav på planering,
samordning med slutenvård, anhöriga och patienter samt berörd kommunal hälsooch sjukvårdspersonal (sjuksköterska och i förekommande fall arbetsterapeut och
sjukgymnast).
Lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård
vid vårdplanering inför utskrivning av patienter från den slutna hälso- och sjukvården
till den öppna hälso- och sjukvården och socialtjänsten tillämpas och innebär bland
annat att kommunen inom fem dagar från mottagande av meddelande om att patient
är utskrivningsklar ska ta emot patienten i kommunen för att undvika
betalningsansvar.
Ny föreskrift SOSFS 2012:12 träder i kraft 2015-03-31med krav på årlig uppföljning
av beslut i särskilt boende med demensinriktning och att beslut ska beskriva enskilds
behov av stöd och hjälp, så att det utgör grund för bemanningen i det särskilda
boendet.
Biståndshandläggarnas yrkesroll har förändrats över tid och innefattar förutom en
stor ärendemängd rent volymmässigt också en alltmer krävande och komplex
handläggning. Det handlar inte bara om äldre, som av ålderssvaghet är i behov av
samhällets stöd. Det handlar även om personer under 65 år med svåra sjukdomar
inte sällan cancerdiagnoser eller neurologiska sjukdomar.
I Förvaltningsområde omsorgs skrivelse 21 maj finns en redogörelse dels om
biståndshandläggarens arbetsuppgifter utifrån myndighetsutövning enligt gällande
och kommande lagkrav dels att det att det finns tydligt underlag beträffande
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prognosen för utvecklingen av äldreomsorgen till 2020 som motiverar inrättande av
en heltidstjänst biståndshandläggare för att skapa nödvändiga förutsättningar och
nödvändig kvalitet i myndighetsutövningen.
Den ekonomiska prognosen per 30 april 2014 visar, enligt förvaltningsområdets
skrivelse 21 maj 2014, på ett förväntat överskott inom Handikappomsorgen, som
innevarande år finansierar inrättande av heltidstjänst biståndshandläggare, men det
kommer att krävas ramtillskott inför budget 2015 motsvarande 475 tkr. Inrättande av
tjänst är inte delegerat, varför det är Kommunstyrelsen som beslutar om detsamma.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelen
Kommunstyrelsen beslutar
att inrätta en heltidstjänst biståndshandläggare som finansieras inom ram 2014
att avsätta ekonomiska resurser i budget 2015 för en heltidstjänst biståndshandläggare med motsvarande 475 tkr.
______________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen FO
KS/2014:788
§ 75
Inrättande av tjänst motsvarande 0.25 åa chaufför i Handikappomsorgen
inom Förvaltningsområde omsorg
För personer med insatsen daglig verksamhet enligt lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS, har kommunen ett ansvar att göra insatsen tillgänglig.
Transporter är dock inte en del av insatsen daglig verksamhet, men transporterna
mellan gruppbostad eller ordinärt boende och daglig verksamhet utförs av
Handikappomsorgen. Inom Handikappomsorgen finns i nu-läget två
halvtidsanställda chaufförer för dessa uppdrag.
Chaufförernas arbetstider är måndag-fredag kl. 07.30-09.30 och kl. 14.30-16.30.
Denna konstruktion är försvårande beträffande rekrytering av kompetent personal
för uppdraget och för upprätthållande av god kvalitet bland annat beträffande
kontinuitet, kompetens, professionalitet i förhållningssätt.
Inom Handikappomsorgen finns två bussar för ändamålet. Dessa bussar används
även för transporter inom den dagliga verksamheten som exempelvis resor till
bassäng i Kungälv och Stenungsund, resor för aktiviter på Lyrön och i samband med
serviceuppdrag. Resurserna beträffande fordon och chaufförer täcker dock inte
behovet inom daglig verksamhet, varför taxitransporter förekommer på grund av
avstånd, då enskild brukare är bosatt långt från ordinarie kör rutt eller på grund av
avsaknad av plats i fordon trots att verksamhetens chaufförer kör dubbla turer såväl
morgon som eftermiddag. Transportansvaret har sedan hösten 2010 krävt personal
utöver de två halvtidstjänster, som finns inrättade.
Handikappomsorgen har, enligt förvaltningsområdets skrivelse 21 maj 2014, i nuläget AVA-anställning motsvarande 0.25 åa chaufför för att genomföra ålagda
transporter. AVA-anställningen är finansierad i årets budget. Enhetschef för daglig
verksamhet och verksamhetschef för Handikappomsorgen bedömer, att behovet av
utökad tjänst med 0.25 åa chaufför är permanent. Inrättande av tjänst är inte
delegerat.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsen beslutar
att inrätta tjänst inom Handikappomsorgen motsvarande 0.25 åa chaufför för
transporter mellan boende och daglig verksamhet enligt lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade, LSS. Finansiering sker inom befintligt budget 2014
att i budget 2015 avsätta medel för kostnaden avseende tjänsten, med cirka 100 tkr.
______________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen FO
KS/2014:786
§ 76
Förvaltningsområde omsorg - Namnbyte på verksamhetsområdet
Handikappomsorgen
Socialstyrelsens terminologiråd har 2007 beslutat om revidering av termerna
funktionsnedsättning, funktionshinder och handikapp. Funktionsnedsättning och
funktionshinder är inte längre synonymer. Funktionshinder har blivit en egen term
och handikapp har fullständigt utgått ur vokabulären.
I och med detta definieras begreppet funktionsnedsättning: nedsättning av fysisk,
psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Begreppet funktionshinder definieras:
begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till
omgivningen. För båda termerna avråds handikapp som synonym.
Handikapp används i vardagstal som synonym till funktionsnedsättning. Det
stämmer dock inte med rekommenderat och officiellt språkbruk. Ordet handikapp
uppfattas av många som nedsättande och missvisande.
Inom Handikappomsorgen har, enligt förvaltningsområdets skrivelse 21 maj 2014,
till och från tanken om namnbyte aktualiserats utan att lämpligt namnalternativ har
funnits. Handikappomsorgens verksamhet utgår främst från lag om stöd och service
till vissa funktionshindrade, LSS. I lagrummet används alltså begreppet stöd. I de
flesta insatser enligt LSS inkluderas omvårdnad. I omvårdnaden ligger en skyldighet
att stödja och hjälpa den funktionshindrade med dagliga personliga behov. Begreppet
omsorg är synonymt med omvårdnad. Förvaltningsområdet benämns omsorg.
Verksamheterna Individ- och familjeomsorgen och Vård och Omsorg finns redan
och inkluderar begreppet omsorg, varför undertecknad föreslår ett namnbyte från
Handikappomsorgen till Stöd och Omsorg för densamma.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att ändra verksamhetsområdet Handikappomsorgen till begreppet Stöd och Omsorg.
______________
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Exp:
Ledningsgruppen
KS/2014:521
§ 77
Information om rehab-enheten inom vård och omsorg
Rehabenheten ingår i kommunens hälso- och sjukvårdsorganisationen. Ansvarig
enhetschef , fysioterapeut/sjukgymnast och arbetsterapeut informerar utskottet om
verksamheten .
Fysioterapeut/sjukgymnasten och arbetsterapeuten ger en beskrivning av sina
ansvarsområden och arbetsuppgifter av inom Rehabenheten.
Utskottet tar del av information om dels enklare vardagliga hjälpmedel dels
kostsamma och avancerade hjälpmedel, hjälpmedelförskrivning, kvalitetssäkring sitt
uppdrag utifrån nya veteskapliga rön, lagar och riktlinjer, evidensbaserade program
för träning, kostnader för hjälpmedel regionen/brukaren, bostadsanspassning,
dokumentation, vårdplanering , avvikelsehantering och systematiskt kvalitetsarbete,
samverkan mellan olika professioner samt särskilda uppdrag och övriga
arbetsuppgifter som ingår i arbetsuppgifterna.
Förvaltningsområdet återkommer i frågan som diskuteras hur regelverket ser ut
gällande ansvarsfördelningen för brukaren och den som förskriver hjälpmedel.
______________
Utskottet för omsorg tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
______________
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Exp:
Ledningsgruppen FO
KS/2014:7
§ 78
Verksamhetsuppföljning juni 20145
Individ- och familjeomsorgen
Personärenden
Information om Kammarrättsdom och hur ärendet bereds framöver.
Handikappomsorgen
Gruppbostad
Information om händelse på gruppbostad.
Kostnader för taxiresor
Utskottet vill ha en återkoppling av verksamhetschefen avseende
handikappomsorgens kostnader för brukarnas taxiresor. Information lämnas i
augusti.
Övergripande
Uppföljning Strategisk lokalförsörjningsplan
Kommunstyrelsen beslutade i mars 2014 dels godkänna Strategisk
lokalförsörjningsplan. I april beslutade Utskottet för omsorg att föreslå
Kommunstyrelsen att få en återrapportering i Kommunstyrelsen i juni 2014 hur
arbetet fortgår för den partsammansatta gruppen som har fått uppdraget. Se separat
paragraf.
Föreningsbidrag kvinnojourer
Enligt Kommunstyrelsens beslut 2011-09-10 § 186 beviljade Kommunstyrelsen
årligen Kvinnojourerna Uddevalla och Stenungsund 35 000 kronor/vardera i
föreningsbidrag. Kvinnojourerna skulle varje år skicka in verksamhetsberättelse för
föregående år som villkor för utbetalning. Stenungsund avvecklade i mars 2013 sin
verksamhet och med anledning av detta minskade budgeten för utskottets
föreningsbidrag med 35 000 kronor. Stenungsunds kvinnojour har startat upp igen
under 2014 och är aktuell för bidrag under de förutsättningar som finns i tidigare
beslut. Därför bör 35 000 kronor återinföras i Kommunstyrelsens budget 2015
gällande Utskottet för omsorgs föreningsbidrag.
Boendestatistik
Månadsstatistik för boendeplatser inom äldreomsorgen och handikappomsorgen
finns inte med på kommande utskottssammanträden.
Skrivelse om heminstruktörer
De synskadades riksförbund i Bohuslän har skickat skrivelse där de uppmanar
kommuner inom Bohuslän, som inte redan har en syninstruktörstjänst, att utreda och
tillsätta en tjänst omgående. Frågan har kommit upp tidigare år och det finns en
utredning som gjordes då. Förvaltningsområdeschefen besvarar skrivelsen.
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Driftstopp IT
Orust kommun har råkat ut för allvarligt driftstopp. Förvaltningsområde omsorg har
haft en träff med IT enheten för diskussioner om vilka konsekvenser och sårbarhet
det innebär för förvaltningsområdets verksamhetsområden med tillfälliga avbrott och
maxtid när sådana inträffar. Förvaltningsområdet har meddelat att hemsjukvårdens
organisation kan ha driftavbrott på max 24 timmar utan allvarliga konsekvenser.
Olika förslag har tagits fram utifrån de frågor som har ställts om alternternativa
lösningar, ansvar för kostnader, beräkningar i budget samt behovet att säkra upp i
möjligaste mån inför kommande händelser.
Manual - Förkortningar
Utskottet efterlyser manual för begreppsförklaringar och förkortningar inom
socialtjänsten.
Yrkesutbildning för omvårdnadspersonal
Omvårdnadspersonal med inriktning specialkompetens inom demensvård avslutade
sin utbildning med att redovisa sina examenarbeten på Kaprifolgården 5 juni.
Politikerna lämnar en eloge till arrangören, som anordnat examenredovisningen.
IT-stöd för kvalitetsledningssystemet
Upphandling har skett och det har gällt 2 leverantörer Stratsys och Ensolution.
Kommunen har bestämt sig för Stratsys. Förvaltningsområde omsorg kommer att
göra ett studiebesök hos Grästorp Kommun, som har Stratsys.
Bilpool
En bilutvärdering avseende kommunens leasingbilar håller på att tas fram av
kommunförvaltningen.
Matdistribution
Ledamöterna tar upp Kommunstyrelsens beslut 2013-05-29 § 81 Besparingsåtgärder inom Förvaltningsområde omsorg för matdistribution. Utskottet
diskuterar verkställigheten bakgrunden och förvaltningsområdeschefen redogör för
bakgrund, upphandling och den kommunikationen och information ut till brukare
och verksamhet genom kontaktperson, som har varit.
Samtal förs om leverantör, specialkost, matupplevelse, kommunikationsvägar i olika
forum samt kvalitetsmått och mål politiker sätter på maten som levereras.
______________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna.
______________

Orust kommun

Utskottet för omsorg
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen FO
KS/2014:280
§ 79
Godkännande av ansökan om prestationsersättning för att införa Äldres behov
i centrum (ÄBIC)
Regeringen har inom ramen för satsningen att samordna vård och omsorg om de
mest sjuka äldre gett Socialstyrelsens flera uppdrag de senaste åren. År 2013
introducerades arbetssättet Äldres behov i centrum (ÄBIC) som innebär strukturerad
dokumentation av äldre personers behov med användning av Internationell
klassificering av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF). Under 2014 ska
Socialstyrelsens fortsätta att introducera och stödja införandet av ÄBIC genom att
erbjuda utbildning till processledare i kommunerna.
Utöver detta har Socialstyrelsens fått regeringens uppdrag att under 2014 fördela 70
miljoner kronor till kommuner som har utbildat processledare och före den 1
oktober 2014 fattat beslut om att införa Äldres behov i centrum (ÄBIC).
I förvaltningsområdets skrivelse 8 maj 2014 finns redogörelse för modellen Äldres
behov i centrum ÄBIC och den beskrivna arbetsprocessen i ÄBIC och strukturerade
dokumentation utifrån ICF som ska ingå och utgöra en del av Ledningssystem för
systematiska kvalitetsarbetet (SOSFS 2011:9) inom Förvaltingsområde omsorg i syfte
att stärka den äldres rättssäkerhet och skydd samt villkor och kriterier för ansökan.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna ansökan om statsbidrag för två processledare för införandet av
metoden Äldres behov i centrum (ÄBIC)
att införa Äldres behov i centrum (ÄBIC)
att översända ansökan till Socialstyrelsen.
______________

Orust kommun

Utskottet för omsorg
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen FO
KS/2014:254
§ 80
Förvaltningsområde omsorg - Redovisning av internkontroll 2013
Kommunstyrelsen beslutade 2012-11-28 § 308 att anta internkontrollplan för 2013
för Utskottet för omsorg.
Internkontroll 2013 omfattas bland annat av:
• Granskning av handläggning av journaler enligt socialtjänstlagens och lagen för
stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS
•

Granskning av dokumentation för verkställighetsbeslut enligt socialtjänstlagens
och lagen för stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

•

Sammanställning av tillbud och arbetsskador inom Förvaltningsområde omsorg

•

Systematiskt arbetsmiljöarbete i form av skyddsronder m.m. inom
förvaltningsområdet.

•

Granskning av utbetalningar för försörjningsstöd i individ- och familjeomsorgen.

Av de granskade ärendena, som gäller handläggning i vård och omsorg i
myndighetsutövningen kan det konstateras att dokumentationen fungerar
tillfredsställande. Det framgår dock när det gäller livsområde, att
Förvaltningsområdet inte antecknar vilka andra personer som får kontaktas i
utredningen. Troligen kommer det att behöva förändras i och med införandet av
ÄBIC.
Av de granskade ärenden som gäller verkställighet i vård och omsorg framgår att det
finns brister att arbeta med.
Samtliga granskade ärenden inom individ- och familjeomsorgen håller god kvalitet.
Samtliga barn och ungdomsärenden handlägg utifrån BBIC som standard och
innehåller utredning, vårdplan och genomförandeplan. Alla barn och unga
utredningar aktualiserades som anmälan.
När det gäller ansökan om försörjningsstöd så är utredningarna inte längre än
nödvändigt och de är lätta att läsa. Alla nödvändiga uppgifter finns för beslut och för
den enskildes förståelse.
Verksamhetscheferna för vård och omsorg, handikappomsorgen och individ- och
familjeomsorgen har granskat ovanstående kontrollmoment i internkontrollplan
2013. Slumpvisa utbetalningar av försörjningsstöd har granskats utan anmärkning.

Orust kommun

Utskottet för omsorg
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När det gäller granskningen av handläggning och verkställigheten har
granskningsnyckeln som återfinns i Handbok och vägledning för biståndsbedömning
använts.
Ett mål för verksamheten är att det ska finnas genomförandeplan i alla ärenden. Det
saknades i ett fall. Det framgår heller inte i alla planer när uppföljning ska ske. När
det gäller det som skrivs i anteckningarna finns som väntat mycket att arbeta med när
det gäller balansen mellan fakta och värderingar/ tolkningar. Förvaltningsområdet
kommer att arbeta mycket med dokumentationsfrågor under hösten och kommande
år.
Det syns att handikappomsorgens verkställighetsdokumentation har kommit något
längre. Dock finns det brister, bland annat i signering av anteckningar och även
innehållsmässigt i något av de granskade ärendena.
När det gäller dokumentationen i Myndighetsutövningen är bedömningen att den är
bra. Troligen blir den ännu bättre i och med införandet av ÄBIC.
Det finns, enligt förvaltningsområdets skrivelse 27 maj 2014, brister i verkställigheten
som förvaltningsområdet sedan länge arbetat med. Inför att personalen i
verkställigheten själva ska ta ansvaret för dokumentationen kring den enskilde måste
förvaltningen både utbilda och ta fram skrivregler.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen av internkontroll 2013 för Förvaltningsområde omsorg.
______________

Orust kommun

Utskottet för omsorg
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KS/2014:12
§ 81
Juni 2014 - Skrivelser, beslut, protokoll, cirkulär, statistik m.m. anmäls för
kännedom
Skrivelser
SRF Bohuslän 2014-05-08 – Syninstruktörer i alla Bohusläns kommuner.
Protokoll
Förhandling 2014-05-21 – Omorganisation inom Förvaltningsområde omsorg –
Överflyttning av verksamheten Daglig sysselsättning till Arbetsmarknadsenheten.
Planeringen att genomföras 1 juni 2014.
______________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna.
______________

Orust kommun

Utskottet för omsorg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19

2014-06-10

Exp:
Ledningsgruppen
KS/2014:219
§ 82
Information om Förvaltningsområde omsorgs strategiska
lokalförsörjningsplan enligt Kommunstyrelsens beslut 2014-03-28
Med anledning av Kommunstyrelsens beslut 2014-04-24 § 126 att den
partsammansatta gruppen som har uppdraget att utreda boende för äldre- och
funktionshindrade återrapporterar till Kommunstyrelsen i juni 2014 hur arbetet
fortgår informerar Förvaltningsområde omsorg om strategiska och operativa frågor.
Samtal förs om återkopplingar av frågor gällande operativa (förvaltningsområdet),
faktiska (Kommunstyrelsen) och strategiska (Kommunfullmäktige)samt naturliga
dialoger mellan olika forum och vem som är kommunikatör i de olika frågorna samt
hur Framtidsgruppen arbetar med frågorna.
Förvaltningsområdet redogör för Förvaltningsområde samhällsutvecklings beslut om
en konkret äldreomsorgplan, som även gäller inom funktionshinder,
tillgänglighetsinventering för behovet fram till år 2025, möjligheten för Orust
kommun att söka bidrag hos Boverket för tillgänglighetsinventeringen max 500 tkr.
Forskare Lisbeth Lindahl kommer i september att informera Kommunstyrelsen om
”Dokumentation av Slutkonferens för projektet Inte(GR)erad bostadsplanering med
fokus på äldre”. Stiftelsen Orustbostäder kommer också vara involverad i
tillgänglighetsinventeringen.
Utskottet diskuterar befolkningsprognos, planering, puckeleffekter och hur
kommunen ska förhålla sig till prognoserna samt vikten att kommunen har en
bostadsförsörjningsplan för hela Orusts kommuninvånare.
Utskottet spånar om en halvdag för att fortsatt diskutera politiska och
tjänstemannafrågor, projektdirektiv i dessa frågor för att få en helhet i frågorna.
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna.
______________

