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Eva Skoglund (S) ersättare ej tjänstgörande
Ulla Kedbäck (MP) ersättare ej tjänstgörande
Lars Alverbratt, förvaltningsområdeschef omsorg § 12-25
Annika Westlund, verksamhetschef individ- och familjeomsorgen
(IFO) § 11, 12
Mona Berg, verksamhetschef stöd och omsorg § 12, 15, 16
Ann-Catrin Waldén, enhetschef IFO, barn och familjeenheten § 11
Julia Lundwall, enhetschef IFO, vuxenenheten § 11, 17
Birgitta Nilsson, handläggare § 17
Joakim Hansson, stödassistent § 15
Ann-Katrin Otinder, personalchef § 14
Ingvar Olsson, ekonom § 13
Anna Torstensson, utvecklingschef § 18-21
Ann-Christine Westberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska § 22
Anna-Carin Säll, nämnd- och utskottssekreterare
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KS/2016:4
§ 11
Förvaltningsområde omsorg - Personärende 2016 Utskottet för omsorg
Ärenden och beslut enligt särskilt sekretessprotokoll med paragrafer 1021-1046
____________
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Exp:
Ledningsgruppen
KS/2016:5
§ 12
Förvaltningsområde omsorg - Verksamhetsuppföljning 2016 Utskottet för
omsorg
Övergripande
Extra utskottsmöten våren 2016
Utskottet diskuterar handläggning och rutin kring akuta personärenden tillsammans
med förvaltningsområdeschef, verksamhetschef IFO och enhetschef IFO(barn- och
familj). På grund av det stora mottagandet av ensamkommande barn är det en
mycket ansträngd situation för personalen inom individ- och familjeomsorgen, vilket
i sin tur påverkar andra tjänstemän som ska hantera personärenden och politiker som
ska ta del utav och bereda dessa ärenden på ett bra sätt.
Beslut: Under våren till och med juni kommer det att läggas in ett extra utskottsmöte
mellan de ordinarie utskottsmötena. De extra utskottsmötena kommer endast att
hantera personärenden. Utskottssekreteraren skickar ut tider på ärendestopps- och
mötestider
Lokaler fotvård
Förvaltningsområdeschefen informerar om att det kommer att skrivas ettåriga avtal
med tre månaders uppsägning för de lokaler som idag används för fotvård.
Kvalitetsdag/pris
Ordförande återkopplade från omsorgens kvalitetsdag den 8 februari då
kvalitetspriset delas ut. Det var sex olika projekt som hade ansökt om kvalitetspriset,
alla projekt presenterades och ett projekt utsågs till vinnare. Ordförande menade att
det var ett positivt initiativ där framförandet av projekten genomgående hade fokus
på brukarna.
Individ- och familjeomsorgen
Kontorslokaler IFO
Verksamhetschefen informerar om att Förvaltningsområde samhällsbyggnad i
samråd med Förvaltningsområde omsorg har arbetat fram en projektbeskrivning
gällande ombyggnationen av kontorslokalerna inom IFO. Projektplanen innehåller
en tidsplan och även en plan för evakuering. Arbetsmiljöverket har meddelat
verksamhetschefen att de ser positivt på projektbeskrivningen. Ärendet har även gått
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vidare till Förvaltningsrätten som inte meddelat sin ståndpunkt i vitesföreläggandet
ännu.
Lokaler som används i verksamheten men som ligger utanför kommunhuset, Karins
hus och Borgströms hus behöver upprustas. När det gäller ungdomsmottagningen –
inväntar man svar från Regionen.
Boende för ensamkommande barn
Nytt avtal väntas i vår från Migrationsverket, där nya anvisningstal kommer att
presenteras. Kraven mot kommunerna kommer att skärpas. Orust kommun
redovisar en gång i veckan om hur situationen gällande mottagandet ser ut till
Myndigheten för samhälle och beredskap. Hittills har det visat sig i
sammanställningarna att omsorgen på Orust är hårt belastad, skolan är något mindre
belastad.
Verksamhetschefen berättar också hur situationen ser ut gällande boende för
ensamkommande, vilka boenden som är tillgängliga och används förnärvarande och
hur man kan lösa framtida behov.
Genomlysning av placering inom socialpsykiatrin – uppdrag HV
Förvaltningsområdeschefen informerar om att uppdraget gällande genomlysning av
placering inom socialpsykiatrin inte har kunnat fullföljas.
Ärende till Förvaltningsrätten
Orust kommun har fått avslag ärende gällande kvalificerad kontaktperson.
Stöd och omsorg
Personärende
Verksamhetschefen informerar utskottet om ett personärende.
_____________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna
____________
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Exp:
Ledningsgruppen
Ekonom
KS/2016:8
§ 13
Förvaltningsområde omsorg - Årsbokslut 2015 och resursfördelningssystem
Ekonom Ingvar Olsson ger information gällande budgetinformation
Förvaltningsområde omsorg
Årsbokslut 2015.
Årsbokslutet visar för Förvaltningsområde omsorg på en budgetavvikelse på -11,2
mkr. Det är varierande underskott för alla enheter.
IFO -3,5 mkr. Underskottet har minskat betydligt från 2014 från -17,4. Hemtjänst 3,4 mkr. Underskottet har minskat betydligt från 2014 från -9,3 mkr.
Särskilda boenden -1,3 mkr. Underskottet har ökat från 2014 -0,4 mkr.
Hälso- och sjukvård -1,7 mkr. Underskott har minskat från 2014 -4,4 mkr.
Stöd och omsorg -0,3 mkr. Har gått från överskott 2,6 mkr 2014 till underskott.
Förvaltningsövergripande -1,0 mkr. Underskottet 2014 var -0,1 mkr.
Resursfördelningssystem
Ekonomiavdelningen arbetar förnärvarande fram ett övergripande
resursfördelningssystem.
Faktorer för att fördela ekonomin per andel befolkningen, antal brukare, resurs, antal
årsarbetare, antal dygn med flera. Fördelningssystemet börjar ta sin form genom
uppbyggnad av ramarna. Man har tittat på vilka de mest prioriterade områden är
inom kommunerna vad avser resursfördelning och även bestämt vilka grunderna är
för fördelning av resurser. Fördelningssystemet ska börja användas från och med
2017.
____________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna
_____________
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Exp:
Ledningsgruppen
Personalchef
KS/2016:195
§ 14
Förvaltningsområde omsorg - Information utskottet för omsorg
Personalchefen informerar om personalenhetens strategiska frågor och ger svar på
frågeställningar från utskottet för omsorg.
Personalenheten vill uppmärksamma frånvaro i tidigt skede. Under hösten så har
man gjort punktinsatser inom omsorgen gällande korttidsfrånvaron, det är
svårigheter för den enskilde chefen att analysera den typen av frånvaro.
Personalavdelningen bokade då möte med respektive chef och gick igenom
korttidsfrånvaro tillsammans för analys. En åtgärd är att ge personer med upprepad
korttidsfrånvaro ett förstadagsintyg.
En kort presentation av den övergripande sammanställningen för lång- och
korttidsfrånvaro 2015. Korttidsfrånvaron inom omsorgen har minskat något under
2015 i förhållande till 2014. Personer över 50 år är ökar den sjukdomsrelaterade
frånvaron. Skillnaden mellan kvinnor och män visar att männen är något friskare
men det är svårt att dra några slutsatser på grund av att personalen i kommunen är
kvinnodominerad, 86 %. Personalavdelningen har svårt att bryta ner statistik gällande
frånvaron på arbetsgruppsnivå, det är cheferna som kan se den statistiken per enhet.
MedHelp - start 1 februari för särskilda boende, alla anställda har fått en folder,
chefer får tillgång till rehab kollen. Kan lägga upp rehab processen, rehab plan och
dokumentationssystem.
_____________
Utskottet för omsorg beslutar
att få en återkoppling av personalchefen i september/oktober. Hon återkommer
gärna med information om det arbete som just nu är pågående gällande
rekryteringsprocessen.
_____________
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Exp:
Ledningsgruppen
KS/2016:195
§ 15
Förvaltningsområde omsorg - Information utskottet för omsorg
Stödassistent Joakim Hansson redovisar bruksundersökning för stöd och omsorg.
Det är SKL som utformar enkäten och på så vis kan de kommuner som svarar på
den jämföra svaren mellan kommunerna. Det är personer på gruppboende LSS och
daglig verksamhet LSS som svarat på frågorna. Det var sju frågor i enkäten, vilka
brukarna upplevde för enkla.
_____________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna
____________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen
KS/2016:176
§ 16
Förvaltningsområde omsorg SoO - Inrättande av tjänst motsvarande 2.0
årsarbetare stödassistent/stödpedagog i daglig verksamhet, 2016-01-25
Personer som omfattas av personkretsarna 1 och 2 enligt lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade, LSS, har rätt till daglig verksamhet om behov föreligger.
Enligt lagens förarbete Regeringens proposition 1992/93:159 skall omfattningen av
daglig verksamhet följa samma generella riktlinjer som i arbetslivet. Anpassning efter
individuella behov och önskemål måste göras. Verksamheten ska syfta till att bidra
till den personliga utvecklingen och främja delaktigheten i samhället, enligt
lagstiftaren.
Insatserna enligt LSS syftar, enligt lagstiftaren, till att den enskildes hela tillvaro skall
fungera som för andra i samhället. I insatsen daglig verksamhet ingår därför även
omvårdnad. I Regeringens proposition 1992/93:159 framgår skyldigheten att
verksamheten ska ha den personal som behövs för att meddela god omsorg. Lagen
markerar även att verksamhet ska bedrivas med respekt för individens egna
önskningar och behov, vilket betyder att stöd ska ges och utformas i samverkan med
den enskilde.
I samband med att verksamheten har tagit emot ytterligare sex personer i juni 2015,
vilka inte sällan har behov av personal motsvarande en-till-en, har verksamheten fått
ett utökat personalbehov motsvarande 2,0 årsarbetare, vilket enhetschef bedömer är
ett permanent behov.
Utökningen av personalstat inom daglig verksamhet beräknas under 2016 kosta
727tkr på helårsbasis. Kostnaden kan finansieras inom tilldelad budgetram 2016.
Beslutsunderlag
Förvaltningsområde omsorgs tjänsteskrivelse 25 januari 2016
____________

Orust kommun

Utskottet för omsorg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10

2016-02-09

Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att inrätta tjänst motsvarande 2.0 årsarbetare i form av stödassistent och/eller
stödpedagog med placering för närvarande i daglig verksamhet enligt lag om stöd
och service till vissa funktionshindrade, LSS, till en kostnad av 727tkr på helårsbasis.
Kostnaden finansieras inom tilldelad budgetram 2016.
____________
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Exp:
Ledningsgruppen
Enhetschef IFO, vuxenenheten
KS/2015:2 086
§ 17
Redovisning av långvariga försörjningsstödsärenden 2015-11-01
Under november månad har vuxenenhetens socialsekreterare som arbetar med
försörjningsstöd gjort en kartläggning av sina långtidsärenden. De ärenden som varit
aktuella sedan 2015-02-01 eller längre, räknades in, det vill säga personer som hört av
sig angående sitt behov av ekonomiskt bistånd innan 1 februari i år och som
fortfarande uppbär försörjningsstöd 2015-11-01.
2015-11-01 fanns 170 hushåll som uppbar ekonomiskt bistånd (146 ekonomiskt
bistånd, 10 ekonomiskt bistånd flykting, 12 bistånd som förskott på förmån). Nästan
hälften, 76 ärenden, hade varit aktuella i mer än nio månader. Majoriteten av
långtidsärendena, 70, bestod av ensamhushåll. 27 ärenden var registrerade på
kvinnliga sökande och 49 på manliga. Av de 49 manliga sökande var det 6 som hade
en medsökande.1
Alltför många personer har levt med försörjningsstöd alltför länge inom Orust
kommun. Långvarigt försörjningsstöd leder såväl till låg ekonomisk levnadsstandard
som till en minskad självständighet.
Långvarigt försörjningsstödsberoende har många negativa effekter, och individ- och
familjeomsorgen skall därför arbeta för att minska detta. Ett annat mål är att minska
andelen barn och unga vuxna som uppbär försörjningsstöd.
Under våren 2016 kommer vuxenenhetens ekonomi- och mottagningsgrupp att
tillsammans följa upp de långvariga försörjningsstödsärenden som redovisats för att
söka efter nya vägar till annan försörjning för de personer som omfattas. Detta
kommer att göras på samrådsmöten i handläggargruppen.
Enhetschefen för IFO, vuxenenheten Julia Lundwall och handläggare Birgitta
Nilsson presenterade handläggning av långvariga försörjningsstödsärenden för
utskottet för omsorg.
Utskottet vill få en återkoppling i höst gällande försörjningsstödsärende
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Beslutsunderlag
Redovisning av långvarig försörjningsstödsärenden, 2015-12-11
____________
Utskottet för omsorg beslutar
att anta redovisning av kartläggning av långvariga försörjningsstödsärenden
att lägga informationen till handlingarna
_____________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen
KS/2015:2 086
§ 18
Kostnad per brukare (KPB) 2016 avser 2015
Förvaltningsområdet omsorg genomför sedan 2011 årligen ett projekt som avser att
analysera kostnader per brukare/ insatser. Kostnad per brukare (KPB) används för
att få bättre information om prestationer och kostnader inom verksamheterna Vård
och omsorg, Stöd och omsorg och Individ – och familjeomsorgen.
Förvaltningsområdet har för år 2016 valt att begränsa projektet till Individ-och
familjeomsorgen. Orsaken till detta är att inom verksamhetsområdet Vård och
omsorg pågår en analys av kostnaderna för hemsjukvården utifrån 2014-års resultat
av Kostnad per brukare.
För Stöd och omsorg bedömer förvaltningen att inget behov föreligger då
verksamheten har kontroll över både prestationer och kostnader.
Förvaltningsområdet använder sig utav resultatet för styrning, uppföljning och
förbättring av verksamheten.
Resultatet av KPB har årligen redovisats i Kommunstyrelsens.
Utvecklingschefen presenterar tjänsteskrivelsen för utskottet för omsorg
Beslutsunderlag
Förvaltningsområde omsorgs tjänsteskrivelse 25 januari 2016
____________
Utskottet för omsorg förslag till Kommunstyrelsen
att 2015-års resultat avseende Kostnad per brukare presenteras för
Kommunstyrelsen enligt tid och aktivitetsplan.
_____________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen
KS/2015:1 484
§ 19
Redovisning av Stimulansbidrag för ökad bemanning inom äldreomsorgen
2015
Regeringen anser att äldre kvinnor och män ska ha tillgång till en likvärdig och jämlik
äldre omsorg av hög kvalitet oavsett kön, etnisk tillhörighet och var de bor. De
demografiska förändringar som Sverige nu möter innebär ett stadigt ökat tryck på
äldreomsorgen.
Det är därför viktigt att arbeta för att skapa en långsiktig stabil grund för
äldrepolitiken att bygga på.
Äldreomsorgen är en personalintensiv verksamhet där lönekostnaderna uppgår till 80
procent av den totala kostnaden. För att påverka kvalitet och effektivitet inom
äldreomsorgen utgör tillgången till personal en central faktor. Regeringen fortsätter
därför att prioritera en ökad bemanning i äldreomsorgen i syfte att skapa en ökad
trygghet och kvalitet för den enskilde i äldreomsorgen.
Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen utformat ett förslag till
stimulanssatsningen samt en modell för fördelningen. Statsbidraget för 2015 omfattar
995 miljoner kronor för år 2015.
Under förutsättning att riksdagen beviljar medel för ändamålet avser regeringen
avsätta totalt 7 miljarder kronor, varav två miljarder kronor årligen under åren 20162018.
Utvecklingschefen redovisar stimulansbidrag för ökad bemanning inom
äldreomsorgen 2015för utskottet för omsorg.
Utskottet för omsorg vill få en återkoppling i november.
Beslutsunderlag
Förvaltningsområde omsorgs tjänsteskrivelse 25 januari 2016
____________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna Förvaltningsområdets omsorg redovisning av Stimulansbidrag för en
ökad bemanning inom äldreomsorgen.
____________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen
KS/2016:173
§ 20
Lokalbehovsanalys 2015-2025
Kommunstyrelsens lokalbehovsanalys är ett dokument som beskriver
verksamhetens behov av platser och lokaler inom äldre-och
funktionshinderomsorg. Syftet med planen är att bidra till att skapa
möjligheter för en kostnadseffektiv lokalanvändning och god
lokalhushållning.
Kommunstyrelsens ansvarar för kvalitet enligt lagar och författningar, uppföljning
och utvärdering av dessa inom respektive verksamhetsområde.
Till kommunstyrelsens uppgifter innefattar bland annat att hålla sig väl förtrogen
med levnadsförhållandena i kommunen samt att medverka i samhällsplaneringen.
Kommunstyrelsen ska i samarbete med andra aktörer som t.ex. organisationer
och föreningsliv främja goda miljöer, påverka utformningen av
bostadsområden samt verka för tillgängliga lokaler och allmänna
kommunikationer. Nämnden ska verka för att skapa goda förhållanden för
barn och ungdomar, äldre och andra grupper som behöver stöd.2
Nämnden ska också verka för att äldre människor får goda bostäder och ge dem
som behöver stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service.
Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för
äldre människor som behöver särskilt stöd. 3
Varje kommun ska planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för
alla i kommunen att leva i goda bostäder och främja att ändamålsenliga åtgärder
förbereds och genomförs.4 Kommunerna har ett ansvar enligt bostadsförsörjningslagen
att tillse att det finns goda bostäder till alla inom kommunen. Det är angeläget att
samverkan mellan berörda förvaltningsområden inom kommunen fungerar och
kommunernas övergripande boendeplanering uttryckligen beaktar behoven hos äldre
och personer med funktionshinder.
Utvecklingschefen presenterar lokalbehovsanalysen för utskottet för omsorg.
Utskottet för omsorg vill att förvaltningsområdeschefen tar upp frågan på nytt om en
övergripande lokalförsörjningsplan.
Beslutsunderlag
Förvaltningsområde omsorgs tjänsteskrivelse 25 januari 2016
____________

2 Socialtjänstlagen, 3 KAP. Vissa uppgifter inom Socialtjänsten, § 1-2 Medverkan i
samhällsplaneringen. 5 KAP. Särskilda bestämmelser för olika grupper. 6 § Uppsökande verksamhet,
planering för äldre.
3 Socialtjänstlagen, 5 KAP: Särskilda bestämmelser för olika grupper, 5 § Hemtjänst äldreboenden
mm.
4 Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. 1 § Kommunens bostadsförsörjning. 2001:1 382.
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Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
att godkänna Förvaltningsområdet omsorgs lokalbehovsanalys 2015-2025
________________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen
KS/2016:12
§ 21
Anmälan av delegationsbeslut Lex Sarah - VOS 2016:1
Redovisning av delegationsbeslut.
Beslutsunderlag
Förvaltningsområde omsorgs tjänsteskrivelse 26 januari 2016
Utvecklingschefen redovisar en Lex Sarah utredning VOS 2016:1, den leder inte till
någon anmälan.
Delegeringsbeslut redovisas för Kommunstyrelsen
____________
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Exp:
Ledningsgruppen
KS/2016:181
§ 22
Skrivelse gällande ramavtal om läkarinsatser inom kommunernas Hälso- och
sjukvård i Västra Götaland, 2016-01-25
Ramavtalet avseende läkarinsatser för den kommunala hälso- och sjukvården ska
ligga till grund när lokala avtal tecknas mellan vårdcentral/vårdcentraler och den
kommunala hälso- och sjukvården.
Det är ett övergripande ramavtal som har fastställts i Samrådsorganet mellan Västra
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland.
Ramavtalet har beretts grundligt såväl inom Västra Götalandsregionen som inom de
kommunala verksamheterna i Västra Götaland. Ledningsgruppen för samverkan
VGR/VGK (LiSA-gruppen) ställde sig bakom avtalet 151027.
Samrådsorganet mellan VästKom och VGR beslutade 151123 att rekommendera
huvudmännen att tillämpa ramavtalet för läkarmedverkan.
Styrelsen för VästKom rekommenderar länets kommuner att ställa sig bakom
förslaget till ramavtal för läkarmedverkan samt att tillämpa ramavtalet i tecknande av
lokala avtal om läkarmedverkan i den kommunala hälso- och sjukvården.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska informerade om det övergripande ramavtalet.
Beslutsunderlag
Förvaltningsområde omsorg tjänsteskrivelse 26 januari 2016
____________
Utskottet för Omsorgs förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att ställa sig bakom förslaget samt att tillämpa ramavtalet i tecknande av lokala avtal
avseende läkarmedverkan i den kommunala hälso- och sjukvården
____________

Orust kommun

Utskottet för omsorg
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Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen
KS/2016:13, KS/2016:181
§ 23
Förvaltningsområde omsorg - Redovisning av statistikrapport om gynnande
beslut som inte verkställts enl SoL o LSS enl rapporteringsskyldighet till IVO
2016
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 4 2015 SoL och LSS
Verksamhetsområde
Antal beslut
ej verkställda
inom 3 mån.
Individ- och familjeomsorgen
Vård och omsorg
Stöd och omsorg (LSS)

12
1
3

Beslut
verkställt
efter
3 mån.
6
1
0

Utöver ovanstående redovisning har inom vård och omsorg tre beslut ej verkställts
på grund av att ansökningarna har återtagits.
Kvartalsrapporten har skickats till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och
kommunens revisor 14 januari 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.
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna statistikrapport kvartal 4 2015 för ej verkställda gynnande beslut och
tidigare rapporterade beslut som inte har verkställts under kvartal 3 2015 enligt SoL
och LSS enligt rapporteringsskyldighet till Inspektionen för vård och omsorg IVO(16
kap. 6 f § SoL och 28 f-g LSS).
_____________

Orust kommun

Utskottet för omsorg
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Utskottet för omsorg
KS/2016:6
§ 24
Förvaltningsområde omsorg - Kursinbjudningar 2016 Utskottet för omsorg
Ingen information gällande kursinbjudan februari 2016.
______________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna
_____________

Orust kommun

Utskottet för omsorg
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KS/2016:7
§ 25
Förvaltningsområde omsorg - Anmäls för kännedom: Skrivelser, beslut,
protokoll, cirkulär 2016 Utskottet för omsorg
Cirkulär
Sveriges Kommuner och Landsting 2015-12-15 – Cirkulär 15:41 – Omsorgsprisindex
(OPI) och vårdprisindex (VPI)
Sveriges Kommuner och Landsting 2015-12-12 – Cirkulär 15:44 – Slutligt utfall av
2014 års kommunala fastighetsavgift samt prognos för år 2015
Sveriges Kommuner och Landsting 2015-12-22 – Cirkulär 15:45 – Utfall i
utjämningssystemen
Sveriges Kommuner och Landsting 2016-01-11 – Cirkulär 16:2 – Kostnadsansvar för
stödinsatser avseende barn och ungdomar som är placerade eller vistas i annan
kommun
Information
Barnombudsmannen 2016-01-25 – De europeiska barnombuden slår larm:
Oacceptabla risker för barn på flykt
___________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna
____________

