2017-06-20

Utskottet för omsorg

KALLELSE/underrättelse till
sammanträde

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

Plats och tid

Kommunhuset i Henån, s-rum Hälsön, 2017-06-27, kl.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)
Mats Överfjord (M)

Övriga

Lisbeth Tilly, förvaltningsområdeschef
Anna Torstensson, biträdande förvaltningsområdeschef
Marina Hasselgren, verksamhetschef Vård och omsorg
Annika Westlund, verksamhetschef Individ- och familjeomsorg
Ingvar Olsson, ekonom
Sandra Casperson, nämndsekreterare

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Förvaltningsområde omsorg 2017-06-30, kl. 10:00
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Utskottet för omsorg
Ärende

Dnr

Föredragande

1.

Personärenden 2017 Utskottet för omsorg Förvaltningsområde omsorg

KS/2017:2

08:30-09:00

2.

Ekonomi - Förvaltningsområde omsorg

KS/2017:8

Ingvar O
09:00-09:10

3.

Handlingsplan avseende kostnadsminskning
åren 2018-2019-2020 - Förvaltningsområde
omsorg

KS/2017:1077

Lisbeth T
09:10-09:15

4.

Verksamhetsuppföljning 2017 Utskottet för
omsorg - Förvaltningsområde omsorg

KS/2017:3

Övergripande
Lisbeth T
09:15-09:20
Vård och omsorg
Marina H
09:20-09:30
Stöd och omsorg
Lisbeth T
Anna T
09:30-09:40
Ifo
Annika W
09:40-09:45

5.

Redovisning av statsbidrag för 2016 för
kompetensutveckling inom den sociala barnoch ungdomsvården – Förvaltningsområde
omsorg

KS/2016:263

Annika W
09:45-09:50

6.

Redovisning av utvecklingsmedel för arbetet
mot våld i nära relationer 2016 –
Förvaltningsområde omsorg

KS/2016:263

Annika W
09:50-09:55

7.

Redovisning stimulansbidrag för ökad
bemanning inom den sociala barn och
ungdomsvården 2016 – Förvaltningsområde
omsorg

KS/2016:263

Annika W
09:55-10:00

8.

Förslag till organisationsförändring
Familjerätten 2017-06-09 Förvaltningsområde omsorg

KS/2017:1144

Annika W
10:00-10:05

ORUST KOMMUN
Bertil Olsson
Ordförande

Sandra Casperson
Nämndsekreterare

2017-06-20

Utskottet för omsorg

Personärenden 2017 Utskottet för omsorg - Förvaltningsområde omsorg
Dnr KS/2017:2
Ärenden och beslut enligt särskilt protokoll med paragrafer
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Ekonomi - Förvaltningsområde omsorg
Dnr KS/2017:8
Muntlig information från ekonom Ingvar Olsson
_______________
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Handlingsplan avseende kostnadsminskning åren 2018-2019-2020 Förvaltningsområde omsorg
Dnr KS/2017:1077
Muntlig information från förvaltningsområdeschef Lisbeth T
_______________
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Verksamhetsuppföljning 2017 Utskottet för omsorg - Förvaltningsområde
omsorg
Dnr KS/2017:3
Övergripande

Vård och omsorg
- IVO granskning, Marina H
- Personalsituationen inför sommaren, Marina H
- Hyreskontrakt säbo/övriga boendeplatser, Marina H
- Boendestatistik

Stöd och omsorg
- IVO granskning, Lisbeth T, Anna T
- Personalsituationen inför sommaren,

Individ- och familjeomsorgen
- IVO granskning vuxenenheten, Annika W
- IVO granskning familjeenheten, Annika W
_______________
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Redovisning av statsbidrag för 2016 för kompetensutveckling inom den sociala
barn- och ungdomsvården – Förvaltningsområde omsorg
Dnr KS/2016:263
Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att under 2016 fördela statsbidrag till
den sociala barn- och ungdomsvården i kommunerna. Syftet är att stärka
kompetensen inom den sociala barn- och ungdomsvården för att säkra en trygg och
säker vård. Regeringen har under 2013-2016 stött ett långsiktigt utvecklingsarbete i
syfte att systematiskt utveckla personalens kompetens.
Statsbidraget får utbildningsinsatser för 2016 får användas för att finansiera
uppdragsutbildning, handledning av oerfarna handläggare, arbetsledare/chefer och
behandlande personal samt kringkostnader för vikarier, litteratur eller resor i samband
med utbildning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-06-09
_______________
Förslag till beslut
Utskottets för omsorg förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna förvaltningsområde omsorgs redogörelse av statsbidrag för 2016 för
kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården
_______________
Beslutsexpediering:
Kommunstyrelsen
Verksamhetschef Individ- och familjeomsorgen

2017-06-20
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Redovisning av utvecklingsmedel för arbetet mot våld i nära relationer 2016 –
Förvaltningsområde omsorg
Dnr KS/2016:263
Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att under 2016 fördela statsbidrag för
att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer och stöd till våldsutsatta
kvinnor och barn. Det övergripande målet med satsningen är att de som utsatts för
sådant våld ska få det stöd och den hjälp som de behöver oavsett var i landet de bor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-06-12
_______________
Förslag till beslut
Utskottets för omsorg förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna förvaltningsområde omsorgs redogörelse av statsbidrag för 2016 för att
kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer
_______________
Beslutsexpediering:
Kommunstyrelsen
Verksamhetschef Individ- och familjeomsorgen.

2017-06-20
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Redovisning stimulansbidrag för ökad bemanning inom den sociala barn och
ungdomsvården 2016 – Förvaltningsområde omsorg
Dnr KS/2016:263
Socialstyrelsen har i uppdrag att, enligt regeringsbeslut, fördela statsbidrag till samtliga
kommuner för att stärka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården.
Satsningen pågår under år 2016–2019. Stimulansmedlen avser den sociala barn- och
ungdomsvårdens myndighetsutövande verksamheter och får endast användas för att
öka antalet socialsekreterare, arbetsledare samt antalet administratörer för att frigöra
tid för socialsekreterare eller arbetsledare i deras arbete med myndighetsutövning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-06-09
_______________
Förslag till beslut
Utskottets för omsorg förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna förvaltningsområde omsorgs redogörelse av Stimulansmedel för 2016
för stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården
_______________
Beslutsexpediering:
Kommunstyrelsen
Verksamhetschef Individ- och familjeomsorgen

2017-06-20
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Förslag till organisationsförändring Familjerätten 2017-06-09 Förvaltningsområde omsorg
Dnr KS/2017:1144
Orust kommun har sedan många år avtal med Stenungsunds kommun avseende
gemensam familjerätt. Avtalet omförhandlades 2012-12-29. Enligt detta avtal
omfattar verksamheten 3,4 årsarbetare, varav en personal har sin anställning i Orust
Kommun. Under 2015 undersöktes möjligheten att överlåta verksamheten till
Stenungsunds kommun och anställa de myndighetsutövande handläggarna på så
kallade 100 kronors-avtal samt att även överlåta alla faderskapsärenden till
Stenungsund. Kommunstyrelsen i Orust kommun fattade 2015-03-10 beslut om
detta. På grund av oklarheter i juridiken avseende 100 kronors-avtal kom aldrig
förändringen till stånd och det tidigare avtalet har fortlöpt.
Det nya förslaget till samverkansavtal innebär att personalen kommer att ha sin
huvudsakliga anställning i Stenungsunds kommun.
Under förutsättning att kommunstyrelsen fattar beslut om att ingå i det nya avtalet,
träder detta i kraft 2017-09-01.
Bilaga 1: Samverkansavtal gemensam familjerättsfunktion för Stenungsunds
kommuner
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-06-09
_______________
Förslag till beslut
Utskottets för omsorg förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att Familjerättsverksamheten organisatoriskt anpassas till de förändringar som
redogörs i verksamhetens skrivelse 2017-06-09
_______________
Beslutsexpediering:
Kommunstyrelsen
Verksamhetschef för Individ- och familjeomsorgen

