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Kenneth Ericsson, Orustp. ersättare
Birthe Hellman, SPF
Anne Hermansson, HSO § 7-10
Anna-Lena Johansson, HSO § 7-10
Gunvor Samuelsson, SRF § 7-10
Dag Ekliden, NHR § 7-10
Göran Lindblad, NHR § 7-10
Lisbeth Arff, HSN § 7-10
Solveig Eldenholm, verksamhetschef vård och omsorg § 7-8
Anna Torstensson, verksamhetsutvecklare/utredare § 9
Cecilia Segerstedt, Tillgänglighetsgruppen § 10
Lotta Husberg, ordförande
Johan Stein, v. ordförande i Utskottet för omsorg
Lotta Hofmann, sekreterare
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Exp:
Förvaltningsområdeschefen FO
Utskottet för omsorgs ordförandeberedning
KPR § 6
Förvaltningsområde omsorgs förmedling av pensionärslägenheter
Sociala omsorgsnämnden beslutade 2008-09-30 § 116 att anta förslaget om regler för
förmedling av pensionärslägenheter enligt förvaltningens skrivelse 5 september 2008
utifrån de föreslagna ändringarna under nämndsmötet samt att förmedla sex
lägenheter som byggs av Skanska i Ellös för pensionärer enligt samma regler.
Remiss lämnades till Kommunala pensionärsrådet, som lämnade synpunkter på
förslaget (beslut 2008.09-30 § 142).
Sociala omsorgsnämnden beslutade 2008-11-18 § 16 att förtydliga att förtursrätten till
pensionärslägenheterna gäller för kommuninvånare i Orust kommun med en bostad
som inte uppfyller kraven för acceptabel boendestandard. I övrigt enligt tidigare
beslut.
______________
Jan Hansson, Morlanda PRO informerar rådet dels om bakgrund dels om
kontraktsskrivningen gällande lägenheterna "Strandkanten" som Riksbyggen har i
Ellös, där Förvaltningsområde omsorg står för förmedling av de 6 lägenheterna,. När
det gäller avtal har nya upprättats med deadline för påskrift. Skrivs inte avtalen på blir
det ett ärende för hyresnämnden.
Förvaltningsområde omsorg förmedlar också 22 lägenheterna på Strandvägen, Ellös
samt 34 lägenheter som finns på Eklunden, Svanesund.
I höst kommer förvaltningsområdeschefen Anders Asklund ta fram en formell
skrivelse som underlag för beslut av politiken om vilken roll Förvaltningsområde
omsorg ska ha gällande förmedlingen av lägenheterna.
______________
Pensionärsrådet ska få information om vilka tankar som finns enligt förslaget innan
beslut tas av politiken.
______________
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KS 2013:569

Förvaltningsområde omsorg - Besparingsåtgärder inom vård och omsorg
Delårsbokslut II för vård och omsorg visar på ett underskott av 7 650 tkr . Med
anledning av negativ budgetavvikelse har det tagit fram olika besparingsförslag som
lagts fram och Utskottet för omsorg har antagit dessa förslag och lämnat vidare till
Kommunstyrelsen för beslut.
De områden som sparförslagen bland annat gäller är:
- Trygghetslarm extern larmcentral.
- Avveckling av städenhet. Städ kommer att utföras av personalen i hemtjänsten.
- Arbetskläder. Inköpsstopp under 2013.
- Personalplaneringen ska göras mer effektivare och schema mer flexibla.
- 0- vikariat på särskilda boenden. Det är svårt att få det att fungera inom
hemtjänsten beroende på varierande vårdtyngd.
Samtal förs om orsaker till hemtjänstens stora underskott som bland annat härrör sig
till att det är fler äldre, som har behov och det genererar i fler utförda timmar och att
vårdtyngden blir alltmer tyngre. Fram till år 2020 finns behov av ett 30-tal platser på
kommunens särskilda boenden, som i dag saknas. Verksamheten ser över
hemtjänstens olika verksamhetsområden som uppföljningssystem och tätare
uppföljningar, samordnarnas planering utifrån beslut, tjänster, finna balans i en bra
arbetsledning och synliggöra arbetsledare samt utvärdera insatser som vård och
omsorg har genomfört m.m.
Årets underskott i vård och omsorg jämfört med tidigare års budgetresultat går inte
att hämta hem som tidigare på grund av de stora volymökningarna i hemtjänsten och
att förvaltningsområdet inte har fått den kompensation i budget utifrån det
resursfördelningssystem som kommunen en gång har beslutat om gällande
kommande omsorgsbehov enligt befolkningsprognosen för Orust kommun.
Johan Stein tar också upp kommunstyrelsebeslut, som togs i april att utskottet för
omsorg snarast ska komma tillrätta med underskottet och att politiken nu arbetar
med att synliggöra underskottet. Utifrån detta måste politiken göra ett
ställningstagande vilken kvalité de äldre ska få i Orust kommun.
______________
Pensionärsrådet tackar för information och framför att Orust kommun måste satsa
på en god omsorg för barn och unga och att de äldre får en värdig omsorg i
framtiden.
______________
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GEMENSAM INFORMATION TILLSAMMANS MED KOMMUNALA
HANDIKAPPRÅDET
KPR § 8

KS 2013:569

Översyn av matdistribution
Verksamheten håller på att göra en översyn av kosten inom förvaltningsområdet.
När översynen är klar lämnas uppdrag till Lars Amlin, upphandlingsenheten att ta
fram alternativa lösningar. Verksamhetschefen redogör för de ovanligt stora
kostnaderna som finns vid leverans av varm mat, dels transportkostnader dels i form
av mycket personalresurser som åtgår i jämförelser med andra kommuner enligt
kostnad per brukare.
Det serveras 100 portioner varm varje dag. Vårdtagaren betalar 45 kronor plus 5
kronor i transportkostnad = 50 kronor. Utöver det finns en kostnad på 47 kronor
som kommunen står för. När verksamheten jämför med andra kommuner, ligger den
kostnaden på 10 kronor. Vård och omsorg har en kostnad på cirka 3 miljoner per år
för matdistribution.
Ordföranden Lotta Husberg redogör för hur Munkedals kommun hanterar sin
mathållning. Hemtjänsten tillagar maten i hemmet (enklare tillagning) och till det
finns det komplement med kyld mat som levereras.
Verksamheten måste också ta fram ett alternativ för Käringön i sommar då det inte
fungerar med varmhållning av mat.
Johan Stein redogör för olika vägar som finns för att ta ställning till vilken kvalité
som politiken vill ha på maten genom att beställa från livsmedelsbutik eller få maten
levererad från eget kök. I egen regi får man bättre grepp om hur mycket råvaran
kostar samt bättre möjlighet att kontrollera kvalitén på råvaran som levereras till
vårdtagaren.
______________
De båda råden tackar för information. Det finns önskemål från råden att till
protokollet få med råvarukostnaden.
2013-05.23:
Enligt verksamhetschefen behövs det en noggrannare uträkning av ekonomen för att
få fram kostnaden. Hon måste därför avvakta tills hon får besked i frågan.
______________
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GEMENSAM INFORMATION TILLSAMMANS MED KOMMUNALA
HANDIKAPPRÅDET
Exp:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ledningsgruppen FO
KPR § 9

KS 2012:2132

Information om planering gällande införandet av valfrihetssystem (LOV) Gemensam information med Kommunala handikapprådet
Kommunstyrelsen beslutade 2011 om att utreda förutsättningarna för att möjliggöra
för kommuninvånarna på Orust att välja utförare enligt lagen om valfrihet. En av
förutsättningarna för detta var att göra en genomlysning av kostnaderna i
verksamheter. För detta engagerades ett konsultföretag, Ensolution, som har tagit
fram en metod för att mäta kostnad per brukare.
Den utredningen gjordes under våren 2012 och bekostades med stadsbidrag. Tanken
var att LOV utredningen skulle göras av tjänstemännen i förvaltningen men med
anledning av personalavgångar så var det inte möjligt då kompetensen saknades.
Förvaltningsområdeschefen för Verksamheten för omsorg beslutade under
september att ge uppdraget att utföra utredningen till Ensolution AB. Statliga, för
ändamålet sökta medel, bekostar utredningen.
Ensolution AB har nu tagit fram ett underlag som beskriver dels vad lagen om
valfrihet innebär dels vilka förutsättningar som krävs utifrån nuläget inom
äldreomsorgen och påpekanden om vad som behöver förändras när det gäller
tilldelning av resurser och verksamhetens organisation samt förfarandet när det gäller
upphandling av externa utförare.
Det troliga är, när det gäller lagen om valfrihet , att det under 2014 kommer att bli
obligatoriskt för kommunerna att erbjuda andra utförare än de egna verksamheterna.
Kommunstyrelsen beslutade 2012-12-05 § 308 att ge Utskottet för omsorg i uppdrag att
förebereda och föreslå nödvändiga förändringar i verksamheten och i
resursfördelningssystemet i syfte att införa kundval inom hemtjänsten från och med 1
januari 2014. Socialdemokraternas kommunstyrelsegrupp reserverar sig mot beslutet.
______________
Information om det fortsatta arbetet som pågår i projektgruppen utifrån dokument
som projektledaren går igenom med de båda råden gällande lagen om valfrihet LOV,
vad LOV är, hur LOV fungerar, förfrågningsunderlag som intresserade utövare ska
besvara, kommunens kontroll och tillsynsansvar, tilläggsinsatser som man kan
erbjuda, LOV i Orust kommun, de olika gruppernas funktioner, LOV nationellt,
stimulansbidrag 2013 m.m.
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Samtal förs om vikten av att få genomlyst kommunen som utförare och få en
uppföljning och utifrån detta göra en utvärdering. Vidare punkter som tas upp om
för och nackdelar privata utförare kontra kommunen som utförare, brukarnas
valfrihet, framtida äldreomsorgsutvecklingen som kräver stora omsorgsbehov,
pensionsavgångar fram till 2020, översyn av alternativa lösningar för äldreomsorgen
för att möta upp kommande behov, tilläggstjänster. Myndighetsutövning får inte
läggas ut på privata utförare.
Verksamheten ska anpassas till LOV och hemtjänsten ska göras mer effektiv. Det
kommer krävas administration för att genomföra LOV dels personella resurser dels
att utveckla system för genomföra LOV.
Projektledaren håller i den löpande information till styrgruppen, referensgruppen och
specialistgruppen om projektgruppens arbete. Förfrågningsunderlaget kommer finnas
tillgängligt på kommunens hemsida.
______________
De båda råden tackar för information.
Kommunala pensionärsrådets representanter för medlemsorganisationerna SPF,
Morlanda PRO, Stala PRO, Henåns PRO och Orustpensionärerna noterar i
protokollet att de starkt invänder sig mot införandet av LOV.
______________
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GEMENSAM INFORMATION TILLSAMMANS MED KOMMUNALA
HANDIKAPPRÅDET
Exp:
Cecilia Segerstedt, MBN
KPR § 10

KS 2013:143

Information om uppstart av tillgänglighetsgrupp i Orust kommun.
Inför starten av en tillgänglighetsgrupp av tjänstemän och politiker som ska arbeta
aktivt med tillgänglighetsfrågor beslutade de båda råden vid mötet i februari 2013 att
välja Jan Hansson, Morlanda PRO, Eva Wenäll SPF och Kenneth Ericsson,
Orustpensionärerna. från Kommunala pensionärsrådet och från Kommunala
handikapprådet Göran Lindblad, NHR och Gunvor Samuelsson, SRF.
______________
Syftet med tillgänglighetsgruppen är att höja status, medvetandegöra tjänstemän i
kommunen eller i kommunala bolag som arbetar med bygg- och planärenden,
information på hemsidan och intranätet om tillgång av tekniska hjälpmedel i befintliga
offentliga lokaler och allmänna platser som vandrings- och kulturstigar,
bostadsanpassning, uppdatering av tillgänglighetsdatabaser på webbsidan i samverkan
med turistbyrån och näringslivet för att föra ut information till besökare som har någon
funktionsnedsättning, utbildningsinsatser i enlighet med handikappolitisk plan m.m.
Dessutom är tanken att gruppen ska vara stöd i enskilda kontakter, ha kontakt med
handikapprådet och kommunens vägföreningar gällande tillgänglighet för gator,
trottoarer, parkeringar och torg. Det viktigaste från den kommunala sidan är att lyfta
medvetandenivån för personalen om anpassad tillgänglighet för personer med olika
funktionshinder i olika berörda områden
Ordföranden påpekar att skapandet av tillgänglighetsgruppen medför att kommunen
kan på ett tidigt stadium påverka tillgänglighetsfrågor för att kunna lösa det på ett bra
sätt och göra Orust blir delaktig på ett bättre sätt.
______________
De båda råden tackar för informationen.
Rådens representanter som har valts till tillgänglighetsgruppen är angelägna att bli
kallade till nästkommande möte måndagen 17 juni.
______________

