Orust kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Utskottet för omsorg

2017-06-27

Plats och tid

Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön 2017-06-27 08:30

Beslutande

Bertil Olsson (S)
Eva Skoglund (S) tjänstgörande ers. för Maria Sörkvist (C)
Ulla Kedbäck (MP) tjänstgörande ers. för Anders Tenghede (V)
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Övriga deltagande

Lisbeth Tilly, förvaltningsområdeschef
Anna Torstensson, biträdande förvaltningsområdeschef § 56-62
Marina Hasselgren, verksamhetschef vård och omsorg § 58
Ingvar Olsson, ekonom § 56-57
Annelie Tollehed Biller, enhetschef familjeenheten § 55
Cecilia Kristmansson, enhetschef vuxenenheten § 55
Sandra Casperson, nämndsekreterare
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Sandra Casperson
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1

Orust kommun

Utskottet för omsorg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2017-06-27

KS/2017:2
§ 55
Personärenden 2017 Utskottet för omsorg - Förvaltningsområde omsorg
Ärenden och beslut enligt särskilt protokoll med paragrafer 1207-1222

2

Orust kommun

Utskottet för omsorg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2017-06-27

KS/2017:8
§ 56
Ekonomi - Förvaltningsområde omsorg
Muntlig information från ekonom Ingvar Olsson
Det är inga större förändringar gällande årsprognosen inom Vård och omsorg, Stöd
och omsorg.
Prognosen för Individ- och familjeomsorgen är svårbedömd då det saknas
fullständiga underlag avseende verksamheten för ensamkommande barn och unga.
Det gäller både egen verksamhet och köpt verksamhet.
Den förändrade ersättningen från Migrationsverket försvårar också
prognosbedömning.
Lisbeth T informerar om att upphandlingsarbetet med rekryteringsbolag, som ska
hjälpa till att rekrytera en ny verksamhetschef inom Individ- och familjeomsorgen,
startar i juli.

_______________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna
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2017-06-27

KS/2017:1077
§ 57
Handlingsplan avseende kostnadsminskning åren 2018-2019-2020 Förvaltningsområde omsorg
Muntlig information från förvaltningsområdeschef Lisbeth T
Det finns inga direkta nyheter att informera om i ärendet kring handlingsplanen. En
viktig reflektion är att man ser skillnaden i att man tar bort och att man lägger till och
där nödvändiga kostnader kan uppstå. Det blir en minskning om cirka 9 miljoner
kronor när Ågården avvecklas. Inom Individ- och familjeomsorgen har
personalneddragningar gjorts som resulterat i en minskning om cirka 1,5 miljoner
kronor.
Anna T och Carin Persdotter och Thomas Nyberg ser över och tar fram riktlinjer
avseende bosättningslagen.
_______________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna
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2017-06-27

KS/2017:3
§ 58
Verksamhetsuppföljning 2017 Utskottet för omsorg - Förvaltningsområde
omsorg
Övergripande
Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) genomför en inspektion där man av
Orust kommun begärt in uppgifter från fem olika delområden inom Vård och
omsorg, Stöd och omsorg samt Individ- och familjeomsorgen.
Det ser sammanfattningsvis bra ut inom LSS och inom äldre sidan, men däremot
förväntas kritik samt tillsyn inom Individ- och familjeomsorgen. Uppgifter är
inlämnade och bedömning väntas nu från IVO.
Utifrån handhavandefel i Procapita har Marita O utformat en lathund med rutiner
och arbetsmallar.
Vård och omsorg
- Personalsituationen inför sommaren, Marina H
Högre krav och att man inte vill arbeta hela sommarperioden har resulterat i att det
under senare år har varit svårare att rekrytera sommarvikarier. För en vecka sedan
fanns det nio otillsatta sommarvikariat inom Vård och omsorg samt Stöd och
omsorg. På flera av dessa tjänster fanns intervjuer inbokade och introduktioner
kommer att påbörjas.
Flera vakanta ordinarie tjänster och sjukskrivningar har försvårat planeringen av
sommargäster.
- Hyreskontrakt säbo/övriga boendeplatser/boendestatistik, Marina H
Det finns ingen längre bostadskö inom särskilt boende. För närvarande finns det 10
stycken i kö inom demens och 3 stycken inom somatik, varav tre av dem har fått
erbjudande till förstahandsval men tackat nej. Av dem som tackat nej har man som
längst stått i kö sedan 170424.
Ryktet om tomma lägenheter dementeras och information om regler kring hyreslagen
av uppsägningsförfarande ges.
Stöd och omsorg
- Personalsituationen inför sommaren, Lisbeth T
Det ser bra ut och situationen har stabiliserats.
Enhetschef inom gruppbostad LSS har sagt upp sig.
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Individ- och familjeomsorgen
Lisbeth T och Anna T informerar om personalsituationen som råder inom Individoch familjeomsorgen. En av orsakerna till oron bland personalen är PwC rapporten
som påverkat många. Andra orsaker är att verksamhetschefen har sagt upp sig samt
förändringar inom administrationen. Den största oron finns inom avdelningen för
barn- och unga, som sedan i våras har en ny vikarierande enhetschef.
Dialog har inletts med fackliga representanter kring den uppkomna situationen.
Arbetsgivaren lyfter att det är viktigt att man tar hänsyn till nyanställda och den tid
och det stöd de behöver för att komma in i rollen.
_______________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna
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KS/2016:263
§ 59
Redovisning av statsbidrag för 2016 för kompetensutveckling inom den
sociala barn- och ungdomsvården
Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att under 2016 fördela statsbidrag till
den sociala barn- och ungdomsvården i kommunerna. Syftet är att stärka
kompetensen inom den sociala barn- och ungdomsvården för att säkra en trygg och
säker vård. Regeringen har under 2013-2016 stött ett långsiktigt utvecklingsarbete i
syfte att systematiskt utveckla personalens kompetens.
Statsbidraget får utbildningsinsatser för 2016 får användas för att finansiera
uppdragsutbildning, handledning av oerfarna handläggare, arbetsledare/chefer och
behandlande personal samt kringkostnader för vikarier, litteratur eller resor i
samband med utbildning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-06-09
_______________

Utskottets för omsorg förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna Förvaltningsområde omsorgs redogörelse av statsbidrag för 2016 för
kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården
_______________
Beslutsexpediering:
Kommunstyrelsen
Verksamhetschef Individ- och familjeomsorgen
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2017-06-27

KS/2016:263
§ 60
Redovisning av utvecklingsmedel för arbetet mot våld i nära relationer 2016
Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att under 2016 fördela statsbidrag för
att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer och stöd till våldsutsatta
kvinnor och barn. Det övergripande målet med satsningen är att de som utsatts för
sådant våld ska få det stöd och den hjälp som de behöver oavsett var i landet de bor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-06-12
_______________
Utskottets för omsorg förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna Förvaltningsområde omsorgs redogörelse av statsbidrag för 2016 för
att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer
_______________
Beslutsexpediering:
Kommunstyrelsen
Verksamhetschef Individ- och familjeomsorgen.
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2017-06-27

KS/2016:263
§ 61
Redovisning stimulansbidrag för ökad bemanning inom den sociala barn och
ungdomsvården 2016
Socialstyrelsen har i uppdrag att, enligt regeringsbeslut, fördela statsbidrag till
samtliga kommuner för att stärka bemanningen inom den sociala barn- och
ungdomsvården. Satsningen pågår under år 2016–2019. Stimulansmedlen avser den
sociala barn- och ungdomsvårdens myndighetsutövande verksamheter och får endast
användas för att öka antalet socialsekreterare, arbetsledare samt antalet
administratörer för att frigöra tid för socialsekreterare eller arbetsledare i deras arbete
med myndighetsutövning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-06-09
_______________
Utskottets för omsorg förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna Förvaltningsområde omsorgs redogörelse av Stimulansmedel för 2016
för stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården
_______________
Beslutsexpediering:
Kommunstyrelsen
Verksamhetschef Individ- och familjeomsorgen
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KS/2017:1144
§ 62
Förslag till organisationsförändring Familjerätten 2017-06-09 Förvaltningsområde omsorg
Orust kommun har sedan många år avtal med Stenungsunds kommun avseende
gemensam familjerätt. Avtalet omförhandlades 2012-12-29. Enligt detta avtal
omfattar verksamheten 3,4 årsarbetare, varav en personal har sin anställning i Orust
Kommun. Under 2015 undersöktes möjligheten att överlåta verksamheten till
Stenungsunds kommun och anställa de myndighetsutövande handläggarna på så
kallade 100 kronors-avtal samt att även överlåta alla faderskapsärenden till
Stenungsund. Kommunstyrelsen i Orust kommun fattade 2015-03-10 beslut om
detta. På grund av oklarheter i juridiken avseende 100 kronors-avtal kom aldrig
förändringen till stånd och det tidigare avtalet har fortlöpt.
Det nya förslaget till samverkansavtal innebär att personalen kommer att ha sin
huvudsakliga anställning i Stenungsunds kommun.
Under förutsättning att kommunstyrelsen fattar beslut om att ingå i det nya avtalet,
träder detta i kraft 2017-09-01.
Bilaga 1: Samverkansavtal gemensam familjerättsfunktion för Stenungsunds
kommuner
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-06-09
_______________
Utskottet för omsorg beslutar
att ärendet lyfts ur dagens sammanträde för vidare beredning
_______________
Beslutsexpediering:
Verksamhetschef för Individ- och familjeomsorgen

