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Övriga deltagare:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2016-01-12

Ulla Kedbäck (MP) ersättare ej tjänstgörande
Lars Alverbratt, förvaltningsområdeschef omsorg § 2-10
Mona Berg, verksamhetschef stöd och omsorg § 2
Ingvar Olsson, ekonom § 3, 5
Anna Torstensson, utvecklingschef § 7-8
Åsa Olsson, handläggare IFO § 1
Izabelle Gunnarsson, handläggare IFO § 1
Nils Bergdahl, handläggare IFO § 1
Agneta Hallberg, handläggare IFO § 1
Anna-Carin Säll, nämnd- och utskottssekreterare
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KS/2016:4
§1
Förvaltningsområde omsorg - Personärende januari 2016 Utskottet för omsorg
Ärenden och beslut enligt särskilt protokoll med paragrafer 1006-1020
____________
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Exp:
Ledningsgruppen
KS/2016:5
§2
Förvaltningsområde omsorg - Verksamhetsuppföljning januari 2016 Utskottet
för omsorg
Övergripande
Strategiska personalförsörjningsfrågor
Utskottet för omsorg bjuder in personalchef Ann-Katrin Otinder till den 9 februari.
Utskottet önskar en redogörelse gällande strategiska personalförsörjningsfrågor både
på kort och lång sikt. Specifika frågor kommer att sammanställas till kommande
ordförandeberedning som sänds över till personalchefen i god tid inför
utskottsmötet.
Samtal förs kring ett bidrag som finns att söka för arbetsgivare hos
Försäkringskassan gällande arbetsplatsnära stöd, ansökan 1 februari.
Personalfrågor
Verksamhetschefen för vård och omsorg är fortsatt sjukskriven. Tillförordnade är
Annelie Karlsson för hemsjukvården och Marina Hasselgren för gruppboenden,
verksamhetsansvaret är partiellt och kombineras med enhetschefsuppdraget,
tjänsterna är ett vikariat på 6 månader från och med december månad.
Arbetskläder
Nya föreskrifter som innebär att arbetsgivaren ska ansvara för arbetskläder till
personalen. Uppskattningsvis kan detta komma att bli en extra kostnad på drygt en
miljon kronor inom omsorgens verksamhetsområde. Inventering kommer att ske i
verksamheterna, hur mycket kläder finns och hur fungerar rutinen/verksamheten
kring tvätt av arbetskläder.
Beslut: Återkoppling till utskottet i mars möte
Intraprenad
Frågan gällande införandet av Intraprenad kommer att anstå tills vidare. Inget
underlag för avtalsskrivning finns. Inga fackliga förhandlingar har gjorts. Att utreda
och reglera de ekonomiska, juridiska termer gällande driften av Intraprenad då det
gäller två avdelningar och inte en hel enhet är omfattande. Förslagsvis kan frågan
tas upp på dialogmötet.
Beslut: Återkoppling till utskottet i april av förvaltningsområdeschef.
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Individ- och familjeomsorgen
Ensamkommande barn
Det är fortfarande ett mycket ansträngt läge inom verksamhetsområdet. Innan juloch nyårshelgen fanns det barn som aviserades till Orust och som det inte fanns
boende för men strax innan jul så fick man möjlighet att ta Ängås skola i anspråk för
en temporär boendelösning. Innan det byggs nya boende så får man hitta tillfälliga
lösningar. Cirka sextio barn har Orust för närvarande ansvar för, ytterligare drygt ett
tiotal barn är aviserade till Orust.
Dialogmöte
Förvaltningsområdeschefen lyfter frågan att tillsammans med utskottet ha en
gemensam dag för dialogmöte, utskottet är positiva och önskar förslag på datum.
Beslut: Förvaltningsområdeschefen ger förslag på datum för dialogmöte i slutet av
mars.
Stöd och omsorg
Granskning av dokumentation
Enligt Kvalitetsplanen ska dokumentationen granskas varje år för respektive
verksamhet. Verksamhetschefen har sammanställt resultatet för Stöd och Omsorg
som kommer att ligga till grund för underlag i Kvalitets- och
patientsäkerhetsberättelsen. Verksamhetschefen redogör för granskningen.
LSS - Mona
Verksamhetschefen redogör för ett assistansärende. Ärendet behöver
dubbelbemanning och det är stora problem med rekryteringen. Det ges ett förslag på
hur man arbetar vidare med ärendet för att hitta lösningar.
_____________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna
_____________
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Exp:
Ledningsgruppen
Ekonom
KS/2016:8
§3
Förvaltningsområde omsorg - Budget 2016
Ekonom Ingvar Olsson arbetar för närvarande med bokslut.
De verksamheter som avviker från beräknad prognos är hemtjänsten i Svanesund
och hälso- och sjukvård, de håller inte budget och avvikelserna är större än förväntad
prognos, från och med oktober till och med december 2015. Även IFO har
avvikelser.
En av faktorerna som kan stabilisera läget i Svanesund är inom personalsidan där
förändringar har gjorts. Diskussioner förs kring vilka de tänkbara faktorerna är som
påverkar budgetutfallet på ett negativt sätt. Utfallet för verksamheterna behöver
analyseras för att se vilka faktorer som påverkar det ekonomiska läget.
Förslagsvis tas denna fråga upp på dialogmötet
____________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna
____________
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Exp:
Ledningsgruppen
Enhetschef vuxenenheten
KS/2015:2 086
§4
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.
Beslutsunderlag
Redovisning av långvarig försörjningsstödsärenden, 2016-01-04
Förslag till beslut
Utskottet för omsorg beslutar
att redovisning av kartläggning av långvariga försörjningsstödsärenden tas upp till
beslut i utskottsmötet i februari då också enhetschefen kallas för att informera
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Exp:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ekonom
Ledningsgruppen
KS/2015:1 710
§5
Uppgradering av trygghetslarm för vård och omsorgs särskilda boende 2016
Under de senaste åren har det internt framförts oro för att Trygghetslarmen på våra
särskilda boenden inom vård och omsorg successivt blivit allt mer undermåliga.
Strandgårdens och Kaprifolgårdens larmsystem byggdes en gång i tiden upp så att de
även skulle fungera som sambandscentraler för trygghetslarmen i ordinära boenden.
Detta medförde att man använde en dator som styrning av såväl interna som externa
larm. P.g.a. detta faktum har man de senaste åren avvaktat digitaliseringen av
hemtjänstens trygghetslarm, för att inte behöva lägga om trygghetslarmen två gånger
då varje omläggning i sig innebär en risk genom driftstörningar.
Digitaliseringen påbörjades 2014 och är nu helt genomförd varpå larmen i ordinära
boenden nu går till en larmcentral i Malmö. Detta medför att vi utan praktiska
problem kan uppgradera trygghetslarmen på samtliga särskilda boenden inom vård
och omsorg till en mer patientsäker nivå. Cobbstelefonin som nu används kommer
enligt branschintressenter och andra kommunrepresentanter inom Fyrbodal att
försvinna och ersättas av Mobila enheter som körs över nätverk. Därmed är
investeringsalternativet begränsat till den nya generationens larmsystem om vi ska
slippa reinvestera inom snar framtid igen.
Den totala kostnaden är 2 700 tkr varav 1 880 tkr faller ut 2016.
Uppföljning
Efter varje boendeuppgradering kommer en uppföljning göras för att se om något
bör justeras samt om det finns underlag till att justera detaljer i upplägget inför nästa
boendes uppgradering. Utlovade funktionaliteter och åtaganden utifrån
förfrågningsunderlaget följs upp och vid avvikelser från Entreprenör skall vite utges
med hänvisning till upprättad klausul.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2016-01-04
Investeringsblankett med tillhörande kostnadskalkyl, daterad 2015-12-18
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att godkänna igångsättning av investeringsprojekt – Trygghetslarm särskilda boendemed total beslutad investeringsram om 1,88 miljoner kronor (KF 2014-12-11 § 202),
att samtliga tillkommande kostnader sammanhängande med investeringen
kompenseras det förslagsställande förvaltningsområdet
Tjänsteskrivelsen har expedierats KSAU.
_____________
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Exp:
Ledningsgruppen
KS/2015:1 636
§6
Information - Lokaler, boende för brukare, kö pensionärslägenheter
Förvaltningsområdeschefen informerar om aktuellt läge gällande lokaler och avtal,
boende för brukare, kö pensionärslägenheter.
Eklunden – förvaltningsområdeschefen har fått i uppdrag att omförhandla hela avtalet
med stiftelsen Orustbostäder, det gäller hela fastigheten. Stiftelsen är öppna för en
diskussion kommunens representanter för att hitta en bra lösning.
Strandgården/Strandvägen är bra som pensionärsboende, det finns bra
kommunikationer och så vidare men är ej anpassade som gruppboende för äldre.
Behovet kvarstår av anpassade gruppboenden för äldre.
Pensionärskön för lägenheter har inte upphört vid årsskiftet, då beslut inte är taget,
omsorgen administrerar kön tills vidare.
Utskottet behöver ta ställning till i lokalförsörjningsplanen hur och vilka boende som
ska ingå i kommunens lokaler.
Nya Kaprifol – inbjudan till kommunens representanter att få en presentation av hur
byggnad ska kunna tas i anspråk för gruppboende. Tanken är att Ågården kommer
att avvecklas till förmån Nya Kaprifol.
Beslut: Lars får mandat av utskottet att arbeta vidare med frågan gällande anpassade
boende för brukare.
_____________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna
____________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen
KS/2016:1
§7
Personal- och kompetens försörjningsbehov 2015-2025
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har inom ramen för sin satsning, Sveriges
viktigaste jobb, tagit fram underlag som beskriver att fram till år 2023 kommer den
svenska välfärden behöva rekrytera 500 000 nya medarbetare om inget görs i
organisation, arbetssätt och bemanning. SKL har även tagit fram publikationer som
särskilt fokuserar på heltid. Då det finns många deltidsanställda inom välfärden skulle
rekryteringsbehovet minska om fler av de som jobbar deltid idag går upp i tid. Vidare
menar SKL att med fler heltidsanställda blir det färre personer, vilket i sin tur medför
stabilare bemanning, vilket kan öka kvalitet och kontinuitet i verksamheterna. Denna
beskrivning omfattar främst de yrkesgrupper som arbetar med direkt vård- och
omsorgsarbete såsom undersköterskor eller liknande yrkesgrupper.
Förvaltningsområde omsorg har sedan ett par år tillbaka stora svårigheter att
rekrytera nya medarbetare med rätt kompetens inom olika professioner som
socialsekreterare, legitimerade yrkesgrupper, biståndshandläggare, chefer på olika
nivåer och baspersonal inom verksamhetsområdena Vård och omsorg och Stöd och
omsorg. Individ och familjeomsorgen har under en längre tid haft svårt att rekrytera
socialsekreterare och flyktingkrisen har försvårat en redan ansträngd situation.
Rekryteringsproblemen har under 2015 medfört att det saknas flera funktioner inom
förvaltningsområdet vilket bidrar till att situationen är mycket ansträngd inom flera
områden.
Syftet med rapporten är att belysa de områden som bedöms vara väsentliga utifrån
ett personal- och kompetensförsörjningsperspektiv. Både utifrån en
nulägesbeskrivning och utifrån ett 10- års perspektiv. Utöver detta innehåller också
rapporten de författningar och allmänna råd som är aktuella för vissa yrkesgrupper
inom förvaltningsområdet. Rapporten ska utgöra ett underlag för analys och för en
strategisk planering för personal- och kompetensförsörjning inom
förvaltningsområdet.
Utskottet önskar en sammanställning från utvecklingschefen hur pensionsavgångarna
ser ut år för år.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Personal- och kompetensförsörjningsbehov 2016-01-04
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Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna Förvaltningsområdets omsorg Rapport Personal- och
kompetensförsörjning
_____________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen
KS/2016:12
§8
Anmälan av delegationsbeslut Lex Sarah - VOS 2015:54
Utredning Lex Sarah enligt 14 kap. 2-7 §§ och 7 kap. 6 § SoL samt i 24a-24g §§ och
23e § LSS – dokumentation av utredning och vidtagna åtgärder.
Enligt beslut i utredning kommer ingen anmälan att göras till Inspektionen för vård
och omsorg, IVO.
Utvecklingschefen redogör för utredning - för kännedom av delegationsbeslut till
utskottet för omsorg.
Redovisning av delegationsbeslut till Kommunstyrelsen.

För Utskott för omsorg
ORUST KOMMUN
Förvaltningsområde omsorg

Anna Torstensson
Utvecklingschef
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Exp:
Ledamöter
KS/2016:6
§9
Förvaltningsområde omsorg - Kursinbjudningar januari 2016 Utskottet för
omsorg
Ingen kursinbjudan januari 2016.
Dokumentation från konferens i Göteborg 24 november 2015, i samarbete med
Västra Götalandsregionen, Göteborgs universitet, Brukarrådet, Länsstyrelsen VG,
Boråsregionen, Fyrbodal, GR, Skaraborgs kommunalförbund
”Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende”
Bifogad bilaga.
____________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna
____________
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KS/2016:7
§ 10
Förvaltningsområde omsorg - Anmäls för kännedom: Skrivelser, beslut,
protokoll, cirkulär januari 2016 Utskottet för omsorg
Beslut
KS 2015:1 784
Inspektionen för vård och omsorg 2015-12-16 – Tillsyn av hemsjukvården i Orust
kommun avseende läkemedelshantering. Beslut: Ärendet avslutas.
Förhandlingsprotokoll
Förhandling enligt MBL § 11 – Fortsatt tillsättning av tjänsten kvalificerad
kontaktperson och begäran att inrätta fler tjänster inom Individ- och familjeomsorgen
avseende utökat behov av personal till boende för ensamkommande barn.
Journalgranskning
KS 2016:18
Journalgranskning SoL och LSS enligt Kvalitetsplan 2015.
Avtal
2016:16
Västra Götalandsregionen 2015-11-26 – Avtal samverkande sjukvård 2016.
Information
KS 2015:13 974
VästKom 2015-12-16 – Ersättningsbelopp för utskrivningsklara patienter i Västra
Götaland.
KS 2015:1 874
Länsstyrelsen Västra Götalands län 2015-12-16 – Kommuntal för mottagande av
nyanlända 2016.
Cirkulär
Sveriges Kommuner och Landsting 2014-12-08 – Cirkulär 15:39 – Ersättning till
kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år
2016.
Sveriges Kommuner och Landsting 2014-12-08 – Cirkulär 15:37 – Ersättning vid
familjehemsvård av barn, unga, vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2016.
Sveriges Kommuner och Landsting 2014-12-08 – Cirkulär 15:38 – ersättning till
kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2016
____________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna
____________

