Orust kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Utskottet för omsorg

2016-06-14

Plats och tid

Kommunhuset, Henån s-rum Hälsön 2016-06-14 08:30

Beslutande

Ledamöter:
Bertil Olsson (S)
Maria Sörkvist (C)
Eva Skoglund tjänstgör,
Ulf Sjölinder (L)
Mats Överfjord (M) tjänstgör,

ersätter Anders Tenghede (V)
ersätter Lisbeth Arff (M) till kl
10.00

Övriga deltagande

Se sidan 2

Utses att justera

Ulf Sjölinder, Ulla Kedbäck personärende § 56

Justeringens
plats och tid

Kommunhuset, Henån, Förvaltningsområde omsorg 2016-06-16 kl
8.00

Sekreterare

……………………………………..
Anna-Carin Säll

Ordförande

……………………………………..
Bertil Olsson

Justerare

…………………………………….. ……………………………..
Ulf Sjölinder
Ulla Kedbäck § 56

Paragraf 56-66

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Utskottet för omsorg

Sammanträdesdatum

2016-06-14

Datum för anslags
uppsättande

2016-06-17

Förvaringsplats
För protokollet

Kommunhuset, Henån, Förvaltningsområde omsorg

Datum för anslags
nedtagande

…………………………………….
Anna-Carin Säll

2016-07-11
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Övriga deltagare:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2016-06-14

Ulla Kedbäck (MP) ersättare ej tjänstgörande
Lisbeth Tilly, förvaltningsområdeschef omsorg § 57-66
Anna-Catrin Waldén, enhetschef för Individ- och familjeomsorgen
§ 56
Ingvar Olsson, ekonom § 58
Doris Everhult, enhetschef § 57
Anna Torstensson, utvecklingschef § 59-60, 62
Anna-Carin Säll, nämnd- och utskottssekreterare
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KS/2016:4
§ 56
Förvaltningsområde omsorg - Personärende juni 2016 Utskottet för omsorg
Ärenden och beslut enligt särskilt protokoll med paragrafer 1133-1151
____________
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Exp:
Ledningsgruppen
KS/2016:5
§ 57
Förvaltningsområde omsorg - Verksamhetsuppföljning juni 2016 Utskottet för
omsorg
Övergripande
Personalinformation
Rekrytering utav verksamhetschefer till vård och omsorg och stöd och omsorg pågår.
Det är ett flertal sökande till båda tjänsterna. Till tjänsten för stöd och omsorg har en
person blivit erbjuden, svar väntas idag. Till tjänsten för vård och omsorg, har tre
personer varit på intervju, avvaktar svar från fackliga representanter.
Nämnd- och utskottssekreterare har sagt upp sig, sista arbetsdag är den 1 september.
Tjänsten är utannonserad och i avvaktan på rekrytering kommer den tidigare
sekreteraren att gå in.
Utdelning fonder/stiftelser
Två donationsfonder ansvarar enhetschef Anette Johansson för att fördela i
verksamheten. Fonden för behövande är permuterad – där har ledning- och
strategigruppen godkänt två ansökningar 2016 enligt beslut KS/2015:1 799.
Malin Andersson enhetschef Fritid ansökte om 30 000 kronor för att subventionera
resa till Liseberg som skolavslutning för elever i åk 7 och åk 8.
Lisa Abrahamsson enhetschef vård- och omsorg ansökte till Orust kommuns
samtliga vård- och omsorgsboenden 30 000 kr för att denna sommar kunna
tillgodose de boendes individuella önskemål om utflykt/aktivitet.
Utskottet önskar veta vem som är beslutsfattande för fonderna.
Planeringsdag i höst
Planeringsdag där verksamhetsfrågor lyfts för gemensam diskussion av tjänstemän
och politiker 16 september 8.00–14.30
Ombyggnation kommunhuset
Kontorslokaler för administration och staben kommer att placeras i en av
korridorerna i nuvarande IFO:s lokaler. Möteslokaler och hela verksamheten för IFO
kommer att vara i hela den mindre huskroppen(som ligger mot centrum). Hur
evakueringen kommer att ske diskuteras mellan förvaltningscheferna inom
samhällsbyggnadsnämnden och omsorgen.
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Vård och omsorg
LSS-boende
LSS-boende – ingen ny information, ombyggnationen av fastighet i Svensund är
stoppad sedan tidigare enligt Ted Lernheim VD för Stiftelsen Orustbostäder. Det är
stort behov av LSS-boende och frågan kommer att hanteras vidare.
Kostnader i hemtjänstområde
Inget nytt gällande stort underskott inom hemtjänstområde, arbete med analys
fortgår.
Taxor inom äldreomsorgen
Diskussion förs kring höjning av taxor inom äldreomsorgen.
Beslut: Förvaltningsområdeschefen får i uppdrag av utskottet att skriva fram ett
ärende gällande höjningar av taxor inom äldreomsorgen.
Inbeordrad personal
Diskussion förs kring hur ofta personal inbeordras.

Stöd och omsorg
LSS – ärende
Information ges gällande LSS-ärende.
Rättelse från fg protokoll: Jonas Reinholdsson Kommun Lex var rådgivande i
ärendet.
LSS-boende
Ett LSS-boende är verkställt från den 1 juni avseende särskilt boende för brukare.
Orust kommun har tidigare utdelats vite i ärendet då boende inte kunnat erbjudas.
Individ- och familjeomsorgen
Rekvirerade medel
Verksamhetschef för IFO har rekvirerat medel - 50 000 kronor avseende
kompetensutveckling för socialsekreterare BoU från Socialstyrelsen. 131 522 kronor
avsedda för kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer, även dessa från
Socialstyrelsen.
_____________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna
____________
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Exp:
Ledningsgruppen
KS/2016:8
§ 58
Förvaltningsområde omsorg - Ekonomi juni 2016
Ekonom Ingvar Olsson ger muntlig information av intern prognosrapport maj 2016.
____________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna
_____________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen
KS/2016:808
§ 59
Remissvar avseende föreskrifter om socialnämndens skyldighet att lämna
statistiska uppgifter om insatser till äldre och personer med funktionshinder
Socialstyrelsens har beslutat att Socialstyrelsens förskrifter (SOSFS 2011:3) om
socialnämndens förskrifter att lämna statistiska uppgifter skall delas upp i tre separata
författningar. Den del som berör ekonomiskt bistånd och den del som rör insatser
för barn och unga är beslutade att träda i kraft den 1 januari 2017.
Aktuellt förslag avser den del av Socialstyrelsens förskrifter (SOSFS 2011:3) som rör
socialnämndens uppgifter om insatser till äldre personer och personer med
funktionshinder. Förslaget är att även aktuell författning ska träda i kraft 1 januari
2017.
Socialstyrelsen har samrått med Sveriges Kommuner och landsting (SKL).
Socialstyrelsens är statistikansvarig myndighet för officiell statistik över insatser till
äldre och personer med funktionshinder. Syftet med statiken är att ge allmänheten
och samhällsaktörer information om förhållanden och utvecklingen inom omsorgen.
Uppgifterna möjliggör även uppföljning och forskning och analyser och att följa
utvecklingen över tid.
Det nya förslaget medför mindre förändringar i verksamhetssystemet och dessa
förändringar kommer inta ha någon påverkan på förvaltningsområdets
verksamhetssystem. Detta på grund av att i avtalet med IT-leverantör ingår årliga
uppdateringar och justeringar.
Bedömningen är att förslaget inte kommer att medföra några ytterligare
lönekostnader då rapporteringen redan sker idag i ram för befintliga arbetsuppgifter.
Varvid förvaltningsområdet inte har något att invända mot den föreslagna
författningen och på grund av kort svarstid beslutar Kommunstyrelsens ordförande
att godkänna förvaltningsområdets yttrande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 31 maj 2016
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Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna remissvaret till Socialstyrelsens avseende förslag till föreskrifter om
socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om insatser till äldre och
personer med funktionshinder.
_____________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen
KS/2016:263
§ 60
Stimulansbidrag för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2016
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.
Stimulansbidraget kommer att utgå i och med år 2018.
Utskottet önskar svar på frågan gällande om hur det är möjligt att anställa
fysioterapeut på heltid.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 31 maj 2016
Utskottet för omsorg beslutar
att lyfta ut den del av tjänsteskrivelsen som berör anställning av fysioterapeut och
återkomma med förslag om hur anställningen kan omfatta heltid
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna Förvaltningsområdets omsorg fördelning av Stimulansbidrag för en
ökad bemanning inom äldreomsorgen.
____________
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Exp:
Arbetsutskottet
Ledningsgruppen
KS/2014:219
§ 61
Strategisk lokalbehovsanalys 2014-2021 för Förvaltningsområde omsorg
Information gällande förhyrning av vård- och omsorgslokaler inom vård och
omsorg.
Utifrån Strategisk lokalbehovsanalys KS 2014:219 har förvaltningsområdescheferna
för samhällsbyggnad och omsorg skrivit fram en tjänsteskrivelse Förhyrning av vårdoch omsorgslokaler inom vård och omsorg som presenterades muntligt för utskottet
för omsorg. Förslag till beslut är en förhyrning av Nya Kaprifolgården. Skrivelsen går
vidare för beredning till arbetsutskottet.
____________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna
____________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen
KS/2016:1 007
§ 62
Nationell eHälsa
Nationell eHälsa handlar om hur framtidens vård och omsorg som helhet ska
fungera och förbättras med hjälp av e – tjänster. Arbetet inriktas på att skapa synliga
och konkreta förbättringar för tre huvudsakliga målgrupper:
Individen i sin roll som invånare, patient, brukare och anhörig ska ha tillgång till
lättillgänglig och kvalitetssäkrad information om hälsa, vård och omsorg samt
åtkomst till dokumentation från sina insatser och behandlingar. Hon eller han ska
erbjudas individuellt anpassad service och interaktiva e-tjänster för att kunna utöva
delaktighet och självbestämmande utifrån sina egna förutsättningar.
Vård och omsorgspersonal ska ha tillgång till välfungerade och samverkande
elektroniska beslutstöd som säkerställer en hög kvalitet och säkerhet samtidigt som
det underlättar deras dagliga arbete. Nödvändig strukturerad information ska finnas
tillgänglig som underlag för beslut om insatser och behandlingar.
Beslutsfattare inom hälso-och sjukvården och socialtjänsten ska ha ändamålsenliga
verktyg för att fortlöpande följa upp verksamheternas kvalitet och säkerhet samt få
ett heltäckande beslutsunderlag för verksamhetsstyrning, planering och
resursfördelning.
Förvaltningsområdet har inom ramen för Nationell eHälsa prioriterat 3 områden,
Nationell patientöversikt, NPÖ, Skype for business och Mobil hemtjänst.
Utvecklingschefen höll en dragning för utskottet för omsorg gällande eHälsa.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 31 Maj 2016
Utskottet för omsorg förslag till Kommunstyrelsen
att godkänna förvaltningsområdets redogörelser avseende Nationell eHälsa.
____________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen
Enhetschef IFO familjeenheten
KS/2016:880
§ 63
Begäran att inrätta ny tjänst inom Individ- och familjeomsorgen avseende
socialsekreterare ensamkommande barn
Hösten 2015 hade Orust kommun, liksom Sverige som helhet, ett mottagande av
ensamkommande barn utan motstycke. Under 2015 tog Orust kommun emot 71
barn, varav merparten kom under hösten/vintern. Till följd av den rådande
flyktingsituationen har arbetsbelastning ๖kat markant och konsekvensen är att
verksamheten brister i myndighetsut๖vningen. Bedömningen är att det är nödvändigt
att inrätta ytterligare en tjänst vid Barn- och Familjeenheten. En sådan tjänst
finansieras genom bidragsmedel i form av återsökta medel från Migrationsverket.
Verksamhetens bedömning är att ytterligare en tjänst behöver inrättas då befintlig
bemanning inte är tillräcklig. Med ytterligare en tjänst inom enheten bedöms
bemanningen vara dimensionerad f๖r den ärendebelastning som verksamheten har.
Diskussion fördes gällande formuleringen att inrätta en tjänst.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 16 maj 2016
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att inrätta en tjänst som socialsekreterare ensamkommande för Barn- och
familjeenheten till en kostnad av ca 500 tkr
Tjänsten finansieras genom bidrag från Migrationsverket.
Beslutsexpediering
Enhetschefen för Barn- och familj
Verksamhetschefen Individ- och familjeomsorgen
____________
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Exp:
Kommunstyrelsen
KS/2016:844
§ 64
Delegationsbeslut och avtal enligt delegationsordningen 1.15Förvaltningsområde omsorg
Ordförande beslut - Anmäls för kännedom
Ansökan om tillstånd till spel på värdeautomater, gällande Vägkrogen Varekil D nr.
16Li1868, KS/2016:844.
Yttrandet lämnas utan erinran.
Beslutsunderlag
Anteckningar 20 maj 2016
Yttrande 1 juni 2016
____________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna
____________
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Exp:
Ledamöter
KS/2016:6
§ 65
Förvaltningsområde omsorg - Kursinbjudningar juni 2016 Utskottet för
omsorg
Västra Götalandsregion
Våga fråga! Barn som anhöriga 2016
Plats: Radisson Blu Scandinavia G๖teborg, södra Hamngatan 59, Göteborg
Datum: 27 oktober 2016
Tid: 9.15–16.00
Pris: 550 kronor exkl moms
Anmälan: Via länk
Sammanställning från Konferens: Barn med medfödda skador av alkohol,
Göteborg 28 april 2016
____________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna
____________
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KS/2016:7
§ 66
Förvaltningsområde omsorg - Anmäls för kännedom: Skrivelser, beslut,
protokoll, cirkulär juni 2016 Utskottet för omsorg
Dom
KS/2016:1 031
Vänersborgs Tingsrätt 2016-05-03 Mål nr P1617-16 – Bygglov för ändrad
användning från skola till gemensamhetsboende på fastigheten Tvet 3:8 i Orust
kommun
Beslut
KS 2015:1 706
Inspektionen f๖r vård och omsorg 2016-05-26 – Tillsyn av hem f๖r vård eller boende
(HVB) vid Cassiopeja, Orust kommun.
Beslut: ärendet avslutas
Cirkulär
Sveriges kommun och landsting 2016-05-04 – Cirkulär 16:24 – Lön och
anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare – PAN – med Svenska
Kommunalarbetarförbundet
Sveriges kommun och landsting 2016-05-13 – Ny lag om tillfälliga begränsningar av
möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (pro. 2015/16:174)
Information
Västra Götalandsregionen ger lägesinformation gällande flyktingmottagandet i
kommuner vecka 16 och 17
Västra Götalandsregionen ger lägesinformation gällande flyktingmottagandet i
kommuner vecka 18 och 19
Förhandlingsprotokoll
Förhandlingsprotokoll enligt MBL § 11 – Två nya tjänster som föreståndare samt
konvertering av tjänsten gruppledare till föreståndare för ensamkommande barn
Förhandlingsprotokoll enligt MBL § 11 – Begäran att inrätta ny tjänst inom individoch familjeomsorgen avseende socialsekreterare ensamkommande barn
____________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna
____________

