Orust kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Utskottet för omsorg

2015-05-12

Plats och tid

Kommunhuset, Henån s-rum Hälsön 2015-05-12 8:30-11:00

Beslutande

Bertil Olsson (S)
Maria Sörkvist (C)
Anders Tenghede (V)
Ulf Sjölinder (FP)
Leif Appelgren (M)

Övriga deltagande

Se sidan 2

Utses att justera

Ulf Sjölinder

Justeringens

Kommunhuset, Henån, Förvaltningsområde omsorg 2015-05-12

plats och tid
Sekreterare

……………………………………..

Paragraf 43-57

Anna-Carin Säll
Ordförande

……………………………………..
Bertil Olsson

Justerare

……………………………………..
Ulf Sjölinder
BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Utskottet för omsorg

Sammanträdesdatum

2015-05-12

Datum för anslags

2015-05-13

uppsättande
Förvaringsplats

Datum för anslags
nedtagande

2015-06-04

Kommunhuset, Förvaltningsområde omsorg, Henån

För protokollet
…………………………………….
Anna-Carin Säll

1

Orust kommun

Utskottet för omsorg

Övriga deltagare:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2

2015-05-12

Eva Skoglund (S) ersättare ej tjänstgörande
Ulla Kedbäck (MP) ersättare ej tjänstgörande
Mats Överfjord (M) ersättare ej tjänstgörande
Annika Westlund, verksamhetschef för individ- och familjeomsorgen
§ 43
Julia Lundwall, enhetschef för vuxenenheten IFO § 43
Petronella Billing, handläggare § 43
Anders Asklund, förvaltningsområdeschef § 44-57
Anna-Carin Säll, utskottssekreterare
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KS/2015:35
§ 43
Utskottet för omsorg - personärenden maj 2015 - Sekretess
Ärenden och beslut enligt särskilt protokoll med paragrafer 1107-1127
____________
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Exp:
Ledningsgruppen
KS/2015:36
§ 44
Utskottet för omsorg - Verksamhetsuppföljning maj 2015
Övergripande för Förvaltningsområde omsorg
Verksamhetschef
Den 18 maj börjar den nya verksamhetschefen för Förvaltningsområde Vård och
omsorg Ymer Ilirzon. Han huvudsakliga uppdrag blir att arbeta med effektivisering
inom verksamhetsområdet. Han har träffat ledningsgruppen och han välkomnas till
Orust kommun.
Verksamhetsområde stöd och omsorg
Rekrytering
Det är stora problem med rekrytering inom verksamhetsområdet det gäller
biståndsbedömare och LSS handläggare med flera. Diskussion förs om att kunna
göra förändringar för att stärka gruppen inom LSS och att se över enhetschefernas
arbetssituation. Förvaltningsområdeschefen återkopplar till utskottet i augusti om hur
situationen ser ut.
Verksamhetsområde vård och omsorg
Framtid
När ny verksamhetschef kommer in i organisationen kommer troligtvis förändringar
att ske, förvaltningsområdeschefen kommer att stötta goda idéer. Förändringar kan
skapa oro i verksamheten och det är viktigt att frågor hanteras på ett bra sätt,
exempelvis kan personalavdelning vara behjälplig vid övergripande personalfrågor.
Verksamhetsområde individ- och familjeomsorgen
Kostnadsökningar
Kostnadsökningar inom verksamhetsområdet är en konsekvens av den situation som
råder. Det finns inget boendestöd, inget särskilt boende för personer med psykiska
funktionsnedsättningar, det har köpts ut en handläggare och extra handläggare har
kopplats in på ärenden, detta sammantaget bidrar till kostnadsökningar. IFO behöver
kunna erbjuda boendestöd många har hemtjänst men denna målgrupp behöver en
annan form av stöd. Verksamhetschef och enhetschef ska inom kort börja skriva en
åtgärdsplan. Det kommer att ske en inventering av målgruppen, för att se hur
behoven ser ut, vilket är en förutsättning för att kunna starta boendestöd. Inför en
eventuell förändring behöver hänsyn tas i budgeten för 2016.
____________
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Exp:
Ekonomen
Ledningsgruppen
KS/2015:338
§ 45
Budget 2015: Driftuppföljning, prognoser, delårsrapport gällande
Förvaltningsområde Omsorg
Ekonom Ingvar Olsson redovisar prognos 2 (jan-april), uppföljning per april 2015
Förvaltningsområde omsorg. Helårsbudgeten är något reviderad.
Förvaltningsövergripande nettokostnad -2,9 mkr, nettobudget -2,8 mkr, en negativ
avvikelse -0,1 mkr. För helårsprognosen redovisas ingen avvikelse.
Individ- och familjeomsorgen nettokostnad -22,1 mkr, nettobudget -17,2 mkr, en
negativ avvikelse -4,9 mkr. Helårsprognosen negativ avvikelse – 3,7 mkr.
Förvaltningsområdeschefen informerar om att det har tillkommit 15 nya hushåll som
behöver försörjningsstöd och att det också är ökade kostnader för
försörjningsstöden som ges ut sedan tidigare. Verksamhetschefen lyfter upp frågan
om det går att kostnadseffektivisera verksamheten när det gäller exempelvis
mottagningsfunktionen ett annat exempel kan vara att se över hur bistånden
handläggs. Utskottet vill få en muntlig information om hur arbetet går med att
kostnadseffektivisera verksamheten inom IFO. Ekonomiska biståndet ökar. Det är
vuxenenheten som går med underskott -3,7 mkr. Placeringar förändras över tid, det
är svårt att förutse framtida förändringar.
Särskilda boende nettokostnad -32,1 mkr, nettobudget är -32,5 mkr, en positiv
avvikelse med 0,4 mkr för perioden. Helårsprognosen negativ avvikelse -0,8 mkr.
Hemtjänsten nettokostnad -20,6 mkr, nettobudgeten är -20,7 mkr en positiv
avvikelse 0,1 mkr Helårsprognosen negativ avvikelse -0,5 mkr.
Hälso- och sjukvård nettokostnad -8,9 mkr, nettobudget är -8,6 mkr en negativ
avvikelse -0,3. Helårsprognosen negativ avvikelse – 1,4 mkr.
Stöd och omsorg nettokostnad -17,9 mkr, nettobudget är -20,0 mkr en positiv
avvikelse 2,1 mkr. Helårsprognosen positiv avvikelse 0,4 mkr.
Omsorgen total nettokostnad -104,5 mkr, nettobudget är -101,8 en negativ avvikelse
-2,7 mkr. Helårsprognosen negativ avvikelse -5,9 mkr.
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Arbetsmaterialet kommer att finnas tillgängliga på hemsidan efter att
Kommunstyrelsen har beslutat att fastslå prognosen.
_____________
Utskottet lägger informationen till handlingarna.
_____________
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Exp:
Bris region Väst
Förvaltningsområdeschef omsorgen
KS/2015:372
§ 46
Bris region Väst - Ansökan om verksamhetsbidrag för år 2015
Bris, region Väst ansöker om 10 kr per barn från Orust kommun. Enligt beräkningen
finns 2 389 barn i kommunen vilket gör att ansökan omfattar 28 390 kr för 2015.
Bris, Barnens rätt i samhället, är en stor och landsomfattande organisation med ett
stort inflytande i samhällsdebatten. De arbetar i princip på alla nivåer med både
påverkan och individstöd.
Utskottet för Omsorg har uttalat att ansökan om föreningsbidrag ska innehålla
verksamhetsberättelse/verksamhetsplan men ska också visa på en lokal anknytning
och en tanke om hur kunskapsöverföring ska ske.
Beslutsunderlag
Förvaltningsområdes tjänsteskrivelse 23 april 2015
____________
Utskottet för omsorg beslutar
att avslå ansökan om verksamhetsbidrag motsvarande 28 390 kr.
att uppdra till förvaltningsområdeschefen att ta upp frågan om ett samverkansavtal
med Bris till Kommunchefens Ledningsgrupp
_____________
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Exp:
FMN
KS/2015:372
§ 47
FMN Föräldraföreningen mot narkotika - ansökan om verksamhetsbidrag för
år 2015
Ansökan från FMN inkom under hösten 2014, därav följer att de medskickade
handlingarna avser verksamhetsåret 2013.
Föräldraföreningen Mot Narkotika är en ideell förening med säte i Göteborg.
FMN är väletablerat i Sverige och spelar en stor roll både när det gäller stöd till
drabbade och i opinionsbildningen i samhället.
Utskottet för omsorg har uttalat att en föreningsbidragsansökan ska innehålla
förutom ansökan även en verksamhetsberättelse/verksamhetsplan. Det ska dessutom
framgå på vilket sätt det finns en lokal förankring och hur den sökande kan bidra till
en kunskapsöverföring.
Beslutsunderlag
Förvaltningsområde omsorgs tjänsteskrivelse 23 april 2015
____________
Utskottet för Omsorg beslutar
att avslå ansökan om bidrag med 20 000 kr.
_____________
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Exp:
BOJ
KS/2015:372
§ 48
BOJ Brottsofferjouren Kungälv, Stenungsund, Tjörn, Orust - Ansökan om
verksamhetsbidrag 2015
Brottsofferjouren ansöker om 10 000 kr i bidrag från Orust kommun för
verksamhetsåret 2015.
Brottsofferjouren är en ideell organisation som är beroende av bidrag för att kunna
bedriva verksamhet. I sin ansökan hänvisar man till brottsoffers rätt till hjälp enligt
socialtjänstlagen vilket kan behöva förtydligas. Oavsett insatser från
Brottsofferjouren har ett brottsoffer rätt att få stöd från den kommunala
socialtjänsten.
Brottsofferjouren har förutom sin ansökan bifogat statistik över antalet kontakter de
haft under 2014 fördelat på kön och brottstyp.
Brottsofferjouren beviljades 6 000 kronor av utskottet för omsorg för
verksamhetsåret 2014.
Beslutsunderlag
Förvaltningsområdes tjänsteskrivelse 22 april 2015
_____________
Utskottet för omsorg beslutar
att avslå ansökan om föreningsbidrag
______________
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Exp:
Kvinnojouren Uddevalla
Kvinnojouren Stenungsund
Ledningsgruppen
Enhetschef för IFO, vuxenenheten
KS/2015:585
§ 49
Uppföljning av KSUO beslut 2011-08-10 § 186 - Föreningsbidrag till
Kvinnojourer i Uddevalla och Stenungsund 2015
Kommunstyrelsen beslutade 2011-08-10 § 186 att bevilja bidrag till respektive
kvinnojour i Stenungsund och Uddevalla med maximalt 35 000 kronor per år under
förutsättning att det i ansökan ska finnas med dels en verksamhetsberättelse från
föregående år dels en verksamhetsplan samt förslag på hur de vill medverka till
kunskapsöverföring i de kommunala verksamheterna samt att kostnaden för bidrag
till kvinnojourer arbetas in i Kommunstyrelsens budget.
För ansökan av bidrag gällande 2015 har verksamhetsplan för 2015 och
verksamhetsberättelser 2014 och förslag på kunskapsöverföring inkommit från båda
kvinnojourerna.
Beslutsunderlag
Förvaltningsområde omsorgs tjänsteskrivelse 30 april 2015
____________
Utskottet för omsorg beslutar
att kvinnojourerna i Stenungsund och Uddevalla kommer att tilldelas 25 000 kronor
var i bidrag, vilket är inom Förvaltningsområdets budgetram.
att ge enhetschefen för Individ- och familjeomsorgen, vuxenenheten i uppdrag att ta
kontakt med kvinnojourerna i Stenungsund och Uddevalla för att bestämma vilken
kunskapsöverföring som skall ske och när under 2015
____________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen
KS/2013:1288
§ 50
Förändring av hemplaneringsteam inom Förvaltningsområde Omsorg, 201504-16
För att möjliggöra bäst förutsättning för att rehabilitering efter en sjukhusvistelse tog
kommunstyrelsen beslut 2012-11-13 Ks 2012:12 om att inrätta ett
hemplaneringsteam. Samtliga professioner som behövs kring brukaren planerades
samverka på ett optimalt sätt, för brukaren i sin hemmiljö, för en gynnsam
rehabilitering. Utgångsläget var att brukaren skulle kunna återgå till sin ordinarie
bostad och behovet av vård- och omsorg tillgodoses i hemmet.
Verksamheten för vård och omsorg föreslår att låta arbetssättet hemplaneringsteam
ligga vilande och att verksamheten ses över och utvecklar iden så den blir tillämpbar
utifrån befintliga resurser och anpassad organisation. Inför 2017 års budget ta beslut
om en eventuell omstart. Verksamhet vård och omsorg föreslår även att
omdisponera underskötersketjänsterna till korttidsboendet samt rehab enheten.
Beslutsunderlag
Förvaltningsområde omsorgs tjänsteskrivelse 15 april 2015
____________
Utskottet för Omsorg förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga hemplaneringsteamet vilande inom Vård och Omsorg tills översyn och
anpassning av ny organisation är framtagen samt inför 2017 års budget ta beslut om
eventuell omstart.
att öka antalet korttidsboendeplatser till 19 platser
att öka bemanningen på korttidsboendet från 0,65 till 0,70 årsarbetare för att möta
den ökade vårdtyngden.
att omdisponera underskötersketjänster motsvarande 3,15 årsarbetare i
hemplaneringsteamet till korttidsboendet
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att omdisponera underskötersketjänst motsvarande 0,8 årsarbetare i
hemplaneringsteamet till rehabenheten och inrättar en tjänst i form av
rehabassistent/undersköterska.
____________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen
KS/2015:480
§ 51
Begäran om högre bemanning på Kaprifolgården samt inrättande av nya
tjänster
Under de senast två åren har vård och omsorgsverksamheten inom Orust kommun
inte kunnat verkställa biståndsbeslut i form av särskilt boende för personer med
demenssjukdom inom rimlig tid (tre månader). För att möta behovet och kunna
erbjuda boende så öppnades åter plan två på Ågården under 2013, samt att en av
Kaprifolgårdens enheter under hösten 2014 till inrättades som demensenhet.
För närvarande finns på våra demensenheter tre personal i tjänst varje natt vilket är
otillräckligt för att kunna upprätthålla trygg omsorg för de boende. Denna
bemanning behöver ökas med ytterligare en tjänst så bemanningen blir en personal
per enhet och natt med en kostnad motsvarande 926 000 kr per år.
Utskottet för Omsorg har tagit del av begäran.
Beslutsunderlag
Förvaltningsområde omsorgs tjänsteskrivelse 25 mars 2015
____________
Kommunstyrelsen beslutar
att öka bemanningen på enheten Lönnen på Kaprifolgården till 0,75 års arbetare per
boende samt inrätta underskötersketjänster motsvarande 1,5 årsarbetare
att öka nattbemanningen på Kaprifolgården till en undersköterska per enhet och natt
motsvarande 1,93 årsarbetare.
Inför 2016 års budgetarbete beakta den utökade kostnaden
______________

Orust kommun

Utskottet för omsorg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14

2015-05-12

Exp:
Ledningsgruppen
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
KS/2015:449
§ 52
Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel
Orust kommun beslutade 2014-06-16 att anmäla sig till gruppen av kommuner som
vill träffa ett nytt samarbetsavtal om hjälpmedelsförsörjning med Västra
Götalandsregionen (KS 2014:810).
Ett förslag till samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel finns nu
framtaget av ingående parter. Direktionen för Fyrbodals kommunalförbund
behandlade frågan 2015-03-19 och beslutade då att rekommendera kommunerna att
teckna avtal i enlighet med förslaget.
Västra Götalandsregionen har fastställt tidsplanen för beslutsordningen och
regionfullmäktige kommer att hantera samarbetsavtalet i maj 2015 med
direktjustering.
Varje kommuns beslut skall meddelas Västra Götalandsregionen via
Samordningsfunktionen för hjälpmedel senast 2015-06-30.
Diskussioner förs om att det är Orust kommun som kan påverka kostnaderna för
hur effektivit hjälpmedel används inom verksamheterna.
Beslutsunderlag
Förvaltningsområde omsorgs tjänsteskrivelse 10 april 2015
____________
Utskottet för omsorg beslutar
att
uppdra åt förvaltningsområdeschefen för Omsorg att underteckna Samarbetsavtal för
försörjning av personliga hjälpmedel samt meddela detta till Västra
Götalandsregionen via Samordningsfunktionen för hjälpmedel senast 2015-06-30
____________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen
KS/2015:350
§ 53
Yttrande med anledning av revisorernas granskning av placerade barn
PwC har på uppdrag av Orust Kommuns revisorer granskat om barn och unga som
placerats på HVB och i familjehem får en god vård. Granskningen visar att det
funnits stora brister, men åtgärder har vidtagits för att komma till rätta med dessa.
Brister som granskningen visar är mycket allvarliga och revisorerna föreslår
kommunstyrelsen att:
• Omgående förbättra kontrollerna så att institutionerna uppnår tillräcklig kvalitet
innan placering görs.
• Ramavtalen för institutionsvård för barn och unga skall följas upp så att avtalet
efterlevs hos de institutioner som anlitas.
• Kommunstyrelsen utarbetar former för intern kontroll av att verksamheten sköts
lagenligt.
Verksamhetens bedömning är att med de förändringar som genomförts sedan hösten
2014 har vården av de placerade barnen kvalitetssäkrats och kontrollen av de avtalade
HVB-verksamheterna har fördjupats. Ytterligare åtgärder bedöms inte som
nödvändiga.
Verksamhetschefen menar att Orust kommun har haft brister som nu har påtalats av
revisorerna och åtgärder har vidtagits. Det har gjorts ett omfattande arbete och
kvalitetsmässigt har det gjorts en otrolig uppryckning sedan ett halvår tillbaka. Ett
nytt digitalt system har börjat användas vid upphandling av vård. Den vård som
kommer att upphandlas inom ramavtalen kommer att uppföljas på ett mycket bättre
sätt i framtiden.
Diskussioner förs kring avtal med Aletta som ligger utanför ramavtalen. Utskottet ger
verksamhetschefen i uppdrag att göra en uppföljning av avtalet och återkoppla till
utskottet i september.
Beslutsunderlag
Förvaltningsområde omsorgs tjänsteskrivelse 27 april 2015
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____________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att som sitt remissvar till Revisorerna överlämna yttrandet från Förvaltningsområde
omsorg daterad 27 april 2015
____________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen
KS/2015:622
§ 54
Kvartal 1 2015 Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som inte
verkställts enl. SoL o LSS enl. rapporteringsskyldighet till IVO
Orust kommun skall, enligt Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2006:35, till
Socialstyrelsen och kommunens revisorer rapportera alla gynnande beslut om bistånd
enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen och beslut enligt 9 § LSS (lagändring 2008) en gång
per kvartal. som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet, beslut
som har verkställts efter tre månader eller där det har skett avbrott i verkställigheten
på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet.
Kommunstyrelsen skall lämna en statistikrapport med avidentifierade uppgifter till
Kommunfullmäktige. Se bilaga.
Rapportering kvartal 4 2014 SoL och LSS
Verksamhetsområde
Antal beslut
ej verkställda
inom 3 mån.
Individ- och familjeomsorgen
Vård och omsorg
Stöd och omsorg (LSS)

4
1
0

Beslut
verkställt
efter
3 mån.
0
0
0

Kvartalsrapporten har skickats till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och
kommunens revisor 16 april 2015.
Kommunstyrelsen beslutade 2012-12-13 § 196 att vid varje kvartalsredovisning få en
muntlig lägesrapport av förvaltningsområdeschefen om statistikrapporten för att få
kännedom om Förvaltningsområde omsorgs verksamhetsområden.
Beslutsunderlag
Förvaltningsområde omsorgs tjänsteskrivelse 22 april
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_____________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna statistikrapport kvartal 1 2015 för ej verkställda gynnande beslut och
tidigare rapporterade beslut som inte har verkställts under kvartal 4 2014 enligt SoL
och LSS enligt rapporteringsskyldighet till Inspektionen för vård och omsorg IVO(16
kap. 6 f § SoL och 28 f-g LSS).
____________
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Exp:
Ledningsgruppen
KS/2015:560
§ 55
Kvalitetspris Förvaltningsområde omsorg 2015
Från och med januari 2016 kan alla verksamheten inom Förvaltningsområde omsorg
ansöka om omsorgens kvalitetspris. Det delas ut första gången 2016 i samband med
Kommunfullmäktiges möte i december månad.
Syftet är att uppmärksamma den verksamhet som med utveckling i fokus har
åstadkommit, förenkling, förnyelse och förbättring till nytta för brukarna.
Priset är 10 000 kronor för den vinnande enheten och priset ska användas till
kompetensutveckling för fortsatt förbättringsarbete.
Alla ansökningar kommer att uppmärksammas på olika sätt.
Diskussioner förs om hur ärendet ska hanteras på bästa sätt, det bestäms att frågan
behandlas inom det egna Förvaltningsområdet.
Beslutsunderlag
Förvaltningsområde omsorgs tjänsteskrivelse 8 april 2015
______________
Utskottet för omsorg beslutar
att ärendet gällande kvalitetspris hanteras inom Förvaltningsområdet omsorg
______________
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KS/2015:37
§ 56
Förvaltningsområde omsorg - Kursinbjudningar maj 2015
Länsstyrelsen Västra Götaland
Kurs: inbjudan till regionalt seminarium med Susanna Alakoski
Plats och tid: tisdagen den 19 maj 2015, kl. 13.30–16.00, i Asperödsalen, Folkets Hus,
Göteborg
Kostnad: kostnadsfritt
____________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna
_____________
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KS/2015:38

§ 57
Utskottet för omsorg maj 2015 - Skrivelser, beslut, protokoll, cirkulär, statistik
m.m. anmäls för kännedom
Beslut
Inspektionen för vård och omsorg 2015-04-16 – Tillsyn av utredningstider och
förhandsbedömningar enligt socialtjänstlagen(2001:453) SoL, avseende barn och
unga i Västra Götalands län och Hallands län. Beslut: ärendet avslutas
Yttrande
Förvaltningsområde omsorgs yttrande 2015-04-14 – Yttrande enligt 17 §
förvaltningslagen med anledning av brister i arbetsmiljön, Individ- och
familjeomsorgen Orust kommun.
Förhandlingsprotokoll
Förhandling 2015-03-27 enligt MBL § 11 – Finansiering av tillfälliga AVA-turer i
Daglig verksamhet och Ringserödvägens gruppbostad till och med juni 2015
Information 2015-04-01 enligt MBL § 19 – Tillfälligt anställa undersköterskor i
hemsjukvården, period som avses är 1 maj till och med siste augusti med eventuell
förlängning
Information 2015-04-01 enligt MBL § 19 – Att lägga hemplaneringsteamet vilande,
öka antalet korttidsplatser och höja bemanningen samt att inrätta en
rehabassistent/undersköterska på rehab motsvarande 80 %
Förhandling 2015-04-14 enligt MBL § 11 – Organisationsförändring av
ungdomsmottagningen
Cirkulär
Sveriges kommuner och landsting 2015-04-16 - Vårproposition och
vårändringsbudgeten för år 2015
Information
Socialstyrelsen 2015-03-30 – Nytt om äldre: Myndighetsgemensam handlingsplan ska
minska antibiotikaresistensen
Tolkförmedling Väst 2015-04-30 – Informerar om att Konkurrensverket avskriver
deras ärende gällande om Tolkförmedlingens externa förmedling är en
konkurrensfråga eller ej, eftersom den externa förmedlingen är så marginell.
______________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna
______________

