2017-12-11

Utskottet för omsorg

KALLELSE/underrättelse till
sammanträde

Ledamot som är förhindrad deltaga i
sammanträde inkallar vederbörande
ersättare att tjänstgöra.
Ärenden

Plats och tid

Hälsön 2017-12-19 08:30
Ledamöter:
Bertil Olsson (S)
Maria Sörkvist (C)
Anders Tenghede (V)
Ulf Sjölinder (L)
Lisbeth Arff (M)
Ersättare:
Eva Skoglund (S)
Ulla Kedbäck (MP)
Anders Arnell (M)

Övriga

Personärenden:
Helen Hansson, tf enhetschef Familjeenheten
Cecilia Kristmansson, enhetschef Vuxenenheten
Övriga ärenden:
Magnus Hultin, tf verksamhetschef IFO
Lisbeth Tilly, förvaltningsområdeschef
Carin Persdotter, nämndsekreterare

Utses att justera
Justeringens
plats och tid
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Ärende

Dnr

Föredragande

Personärenden 2017 Utskottet för omsorg Förvaltningsområde omsorg

KS/2017:2

Kl. 08:30-09:30

Verksamhetsuppföljning 2017 Utskottet för
omsorg - Förvaltningsområde omsorg

KS/2017:3

3.

Förändring av Öppna insatser avseende
barn, ungdomar och familjer

KS/2017:1815

Kl. 10:00

4.

Hyressättning av särskilda boendet
Gullvivan

KS/2017:1927

Kl. 10:15

1.

2.

Se ovan
Kl. 09:45
L. Tilly

ORUST KOMMUN

Bertil Olsson

Carin Persdotter

Ordförande

Sekreterare
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Personärenden 2017 Utskottet för omsorg - Förvaltningsområde omsorg
Dnr KS/2017:2
Ärenden och beslut enligt särskilt protokoll med paragrafer
____________
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Verksamhetsuppföljning 2017 Utskottet för omsorg - Förvaltningsområde
omsorg
Dnr KS/2017:3
Förvaltningsområdeschef Lisbeth Tilly lämnar övergripande information.
____________
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Förändring av Öppna insatser avseende barn, ungdomar och familjer
Dnr KS/2017:1815
Förslag till beslut
Utskottet för omsorgs förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Bryggan i dess nuvarande form läggs ned.
2. En av tjänsterna avvecklas och den andra konverteras till
ungdomshandläggare/socialsekreterare.

På uppdrag av Kommunstyrelsen har en genomlysning av förvaltningsområdets
kostnader genomförts av ett externt konsultföretag. Orsaken till genomlysningen
var det stora underskottet som förvaltningsområdet gjorde 2016. Resultatet av
genomlysningen påvisade att förvaltningsområdets kostnader i förhållande till
andra jämförbara kommuner är betydligt dyrare. Utifrån genomlysningen har
förvaltningen tagit fram en handlingsplan för att minska kostnaderna i förhållande
till andra kommuner. Handlingsplanen beslutades av Kommunstyrelsens 2017-0621 Dnr KS/2017:1077.
Öppna Insatser är en icke lagstadgad verksamhet. Genomlysningen påvisade att
Orust hade högre kostnader än jämförbara kommuner för sina öppna insatser
samtidigt som delar av den inte bedrevs under effektiva former. Som en effekt av
detta har under 2017 personalneddragningar motsvarande tre årsarbetare
genomförts. Nästa steg blir nu att fortsätta effektivisera verksamheterna, förtydliga
uppdragen och genomföra nödvändiga förändringar av organisation, styrning,
inriktning och kompetenskrav. Verksamheten består i nuläget av två delar,
Bryggan och Familjebehandlarna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-12-06
Beslutet skickas till
•

Kommunstyrelsen

•

Förvaltningsområdeschef omsorg

•

Tf verksamhetschef IFO
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Hyressättning av särskilda boendet Gullvivan
Dnr KS/2017:1927
Förslag till beslut
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsens
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Att fastställa hyresnivån för Gullvivan till 1 950 kronor per kvadratmeter.
2. Att som årlig hyreshöjning följa Stiftelsen Orustbostäders fastslagna
hyreshöjningar samt att denna sker från januari 2020.
Till sommaren 2018 beräknas det nya särskilda boendet Gullvivan, som ligger i
anslutning till nuvarande boendet Kaprifolgården, vara klart för inflyttning.
Boendet kommer att bestå av 30 lägenheter.
I samband med detta öppnade har det tidigare beslutats att Ågårdens särskilda
boende kommer att stängas och de boenden beredas plats till Gullvivan (KS 201709-27 § 187).
Fastigheten kommer förutom särskilt boende bland annat att inrymma vårdcentral
och apotek. Fastigheten ägs av Vårdfastigheter i Henån AB.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 207-12-11
Beslutet skickas till
•

Kommunfullmäktige

•

Förvaltningsområdeschef omsorg

____________

