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Plats och tid

Centrumhuset, Henån s-rum 3 2013-09-24 08.30 - 12.30

Beslutande

Ledamöter
Lisbeth Arff (M)
Johan Stein (C) tjänstg. ers. för Lotta Husberg § 111
Anders Tenghede (V)
Lotta Husberg (S) k. 10.10
§ 113, 120
Bertil Olsson (S)

Övriga deltagande

Anders Wingård (Fpo) ers. ej tjänstgörande
Eva Skoglund (S) ers. ej tjänstgörande
Ingvar Olsson, ekonom § 111
Mona Berg, verksamhetschef § 113
Anders Asklund, förvaltningsområdeschef
Lotta Hofmann, utskottssekreterare

Utses att justera

Bertil Olsson och Johan Stein

Justeringens
plats och tid

Centrumhuset, Henån, Förvaltningsområde omsorg
2013-09-24

Sekreterare

……………………………………..

Paragraf 111, 113
120

Lotta Hofmann
Ordförande

……………………………………..
Lotta Husberg § 113, 120
Johan Stein § 111

Justerare

……………………………………..
Johan Stein § 113, 120
Bertil Olsson § 111
ANSLAG/BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Utskottet för omsorg

Sammanträdesdatum

2013-09-24

Datum för anslags
uppsättande

2013-09-25

Förvaringsplats
För protokollet

Centrumhuset, Henån Förvaltningsområde omsorg

Datum för anslags
nedtagande

…………………………………….
Lotta Hofmann

2013-10-17
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen FO
Ekonomen
KS/2013:569
§ 111
Förvaltningsområde omsorg - Uppföljning av driftbudget 2013 - Delårsrapport
och prognos 3 per augusti
Förvaltningsområde omsorg har, enligt omsorgs skrivelse 12 september 2013,
upprättat en delårsrapport samt en sammanställning över verksamheternas
bedömningar avseende driftbudgeten 2013, prognos 3.
Hela Förvaltningsområde omsorg redovisar per den 31/8 en periodiserad
nettokostnad på 195,7 milj. kr. Den periodiserade budgeten för samma period är
186,4 milj. kr, således redovisas ett budgetunderskott på 9,3 milj. kr.
De besparingsåtgärder som Kommunstyrelsen beslutade om 2013-06-26 har hittills
haft
begränsad effekt .
Individ och familjeomsorgen har haft svårt att rekrytera personal under året vilket
lett till nyttjandet av utredningskonsulter i högre utsträckning än vad budget tillåter.
Nya beslut om köpt öppenvård och institutionsvård har det inte heller funnits budget
för.
Inom Särskilda boende har det varit en ökad vårdtyngd och då särskilt inom
demensboende. En annan orsak till den negativa budgetavvikelsen är att, i likhet
med tidigare år, de budgeterade medlen för nattpersonalens ob-kostnader inte räcker
till.
Inom Hemtjänst och hälso- och sjukvårdsenheten redovisas ett budgetunderskott på
7,4 milj. kr. Den främsta orsaken beror på ett ökat antal omsorgstagare och utökat
antal beviljade biståndstimmar samt ökade hälso- och sjukvårdsinsatser.
Handikappomsorgen redovisar ett budgetöverskott på 3,5 milj. kr. Dock beräknas
kostnadsnivån bli högre för de sista fyra månaderna beroende på att uppstarten av ny
verksamhet i Svanesund har fördröjts samt nya placeringar.
Underlagen från verksamheterna visar i dagsläget på ett uppskattat
budgetunderskott på 11,9 milj. kr. för helåret 2013.
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Prognosen är baserat på utfallet t.o.m. augusti 2013 samt av verksamheten
förväntade händelser under resterande del av året. Underskottet är främst hänförligt
till Hemtjänsten inom Vård och Omsorg och för denna verksamhet är orsaken till
underskottet samma som föregående år, för liten budgetökning i förhållande till
ökningen av beviljade hemtjänsttimmar. Verksamheten har under året arbetat med
att effektivisera planeringen och vikarieförsörjningen, men ökningen av beviljade
timmar fortsätter så det är svårt att utläsa effekten av de gjorda insatserna.
Även Individ- och familjeomsorgen står för en betydande del av underskottet, detta
beror delvis på att under sommaren har det gjorts ett antal nya tvångsingripande och
detta kostar mycket pengar och kan inte förutses.
______________
Utskottet för omsorg beslutar
att lägga informationen om upprättad delårsrapport och prognos 3, 2013 med
förvaltningsområdets skrivelse daterad 12 september till handlingarna
att överlämna delårsrapporten och prognos 3 för 2013 till Kommunstyrelsen.
Utskottet för omsorg justerar paragrafen omedelbart.
______________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen FO
KS/2013:322
§ 113
Redovisning till Inspektionen för omsorg (IVO) - Vägledning för
biståndshandläggning enligt SoL och i tillämplig del för LSS gällande insatser
för äldre och funktionshindrade - Dnr 8.2-9393/2013
Bakgrunden till tillsynen är ett klagomål angående bristfällig handläggning inom
socialtjänsten i Orust kommun, som inkom till Socialstyrelsen 2013-02-08.
Inspektionen för vård och omsorg har i beslut daterat 2013-07-22 med
dnr 8.2-9393/2013 ställt följande krav på åtgärd:
-

Kommunstyrelsen ska redovisa sina rutiner för att säkerställa en rättssäker
handläggning och dokumentation inom socialtjänsten.

Redovisningen ska ha inkommit till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) senast
den 30 september 2013. Förvaltningsområdet har varit i kontakt med IVO och fått
beviljat anstånd med svarstid till 15 oktober 2013.
Inspektionen för vård och omsorg påtalar, enligt förvaltningsområdets skrivelse 9
september 2013, att det i det kompletterande materialet framgår, att någon
kommunicering av den utredning, som legat till grund för avslagsbeslutet, inte skett
med den klagande. Avsaknaden av kommunicering innebar, att den klagande inte
gavs möjlighet att bemöta utredningen i dess olika delar utan fick ta del av
utredningen först då avslagsbeslut fattats. Förfaringssättet bedömer IVO äventyrar
en rättssäker handläggning och begär, att nämnden redovisar en rutin som
säkerställer efterlevnaden av kommunens kommunikationsskyldighet i enlighet med
17 § FL.
Kommentar: Av utredningen framgår, att muntlig kommunicering har ägt rum samt
att sökandens behov är oförändrat sedan föregående utredning och inga nya
uppgifter har tillförts utredningen.
IVO begär, att kommunstyrelsen vidtar nödvändiga åtgärder för att möjliggöra
efterlevnad av 5 kap. 1 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS
2006:5), 16-17 §§ FL, 11 kap. 6 § SoL och 21 b § LSS och påtalar, att dokumentation
ska göras löpande för att det vid varje tidpunkt ska vara möjligt att följa ärendet och
vid varje tidpunkt kunna se vad som kommit fram under handläggningen av ett
ärende. ”Detta är nödvändigt för att den enskilde ska kunna tillvarata sin rätt till insyn i
nämndens, i detta fall kommunstyrelsens, handläggning av ett ärende”.
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Kommentar: Det pågår ett arbete med framtagande av ny vägledning för
handläggning. Planering saknas dock för hur verksamhetssystemet Procapita+ ska
svara upp till lagstiftarens krav på löpande journalanteckningar, vilket IVO har
synpunkter på.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att som sitt svar i tillsynsärende daterat 22 juli 2013 med dnr 8.2-9393/3013
översända till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) "Vägledning för
biståndshandläggning"
att Kommunstyrelsen justerar paragrafen omedelbart.
______________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Personalenheten
Ledningsgruppen FO
KS/2013:509
§ 120
Kommunstyrelsens beslut 2013-09-11 § 229 - Uppdrag om utredning gällande
AVA-turer (Allmän visstidsanställning)
Kommunstyrelsen beslutade 2013-09-11 § 229 att med målsättning att ta bort AVAturerna (Allmän visstidsanställning) uppdra till Utskottet för omsorg att, till nästa
kommunstyrelsesammanträde den 9 oktober, återkomma med utredning kring
borttagande av AVA-turerna och hur detta ska organiseras.
Utredningen omfattar månadsanställda med allmän visstidsanställning och
vikariatsanställning och begränsas till hemtjänsten, åren 2012-213.
I Förvaltningsområdets skrivelse 2013-09-20 finns redogörelse av anställningsformer
enligt LAS, lagen om anställningsskydd och AVA allmän visstidsanställning. Vidare
hur allmän visstidsanställning (AVA) används som anställningsform i hemtjänsten
samt hur denna form är reglerat i lag och avtal och att det organisatoriskt inte är
möjligt, enligt utredningen, att rationalisera bort AVA-turerna på grund av det ökade
antalet biståndsbedömda timmarna motsvarande 15 årsarbetare enligt
socialtjänstlagen (SoL och delegerade insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
Förvaltningsområdets förslag till utskottet att godkänna Förvaltningsområde
omsorgs redogörelse att allmän visstidsanställning (AVA-tur) är reglerat i lag och
avtal varvid det inte är möjligt att ta bort denna anställningsform samt att godkänna
Förvaltningsområde omsorgs redogörelse att det inte är organisatoriskt möjligt att
rationalisera bort AVA-turerna på grund av det ökade antalet biståndsbedömda
timmarna (15 årsarbetare) enligt socialtjänstlagen (SoL) och delegerade insatser enligt
hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
______________
Utskottet diskuterar tjänsteskrivelsen och beslutet. Bertil Olsson (S) föreslår att
utskottet lämnar förslag till Kommunstyrelsen för att klara uppdraget om utredning
gällande AVA-turer måste Kommunstyrelsen tillföra medel motsvarande 15
årsarbetare till Förvaltningsområde omsorg. Pengar som redan idag används till
Allmän viss-tidsanställning.
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsen beslutar
att tillföra medel motsvarande 15 årsarbetare till Förvaltningsområde. Pengar som
redan idag används till Allmän viss-tidsanställning.
Utskottet för omsorg justerar paragrafen omedelbart.
______________
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